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Capı́tulo 1

Noções Elementares
Neste capı́tulo é apresentado um conjunto de noções elementares sobre o
Reconhecimento Automático de Fala (RAF), tentando-se clarificar elementos essenciais deste processo. Caracteriza-se o Sinal de fala, destacando-se
os aspectos mais relevantes no âmbito do RAF. É também caracterizada
a Informação que interessa considerar como o resultado do RAF. Alguns
conceitos importantes sobre o Conhecimento necessário ao processo de RAF
merecem também atenção. São ainda identificados os principais vectores de
dificuldade da tarefa de RAF.
A segunda parte deste capı́tulo é dedicada aos Sistemas de Reconhecimento Automático de Fala (SRAF) propriamente ditos. É apresentada a
estrutura básica da generalidade dos SRAF. Discutem-se aspectos da representação do Sinal de fala, realizada através do designado Módulo de Análise.
É abordado o Classificador Bayesiano, no qual se baseia o Módulo de Classificação em grande parte dos SRAF actuais. Apresentam-se noções essenciais relativamente aos Modelos Acústico e Linguı́stico. Faz-se ainda uma
brevı́sssima incurssão ao problema da compreensão automática da fala. Outros conceitos essenciais para uma melhor compreensão dos SRAF, como
por exemplo a capacidade de generalização e o treino discriminativo, são
também aflorados.
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1.1

Reconhecimento Automático da Fala

O Reconhecimento Automático de Fala (RAF) 1 consiste num Processo cujo
objectivo é extrair Informação veiculada pelo Sinal de fala, utilizando para
isso também Conhecimento sobre a Aplicação. Naturalmente, a funciona-

Figura 1.1: Reconhecimento Automático de Fala.
lidade concreta do SRAF é determinada pela Aplicação estabelecida. Em
seguida, tenta-se clarificar o significado de Sinal de fala, Informação extraı́da
e Conhecimento.

1.1.1

Sinal de fala

Pode afirmar-se que o Sinal de fala é uma representação adequada de alguma(s) grandeza(s) fı́sica(s) associada(s) a fenómenos produzidos pelo acto
de falar.
Na maioria das Aplicações consiste numa representação do sinal acústico
produzido pelo(s) sujeito(s) falante(s). Obtem-se um sinal eléctrico, produzido através de um dispositivo transdutor (microfone), que depois é digitalizado e codificado de acordo com determinado standard (por exemplo,
differential pulse-code modulation DPCM).
Por outro lado, é cada vez mais frequente associar a este Sinal com
origem acústica outras ”pistas”, de natureza diferente, mas também relacionadas com o conteúdo informativo que interessa extrair. Estas abordagens são particularmente indicadas quando as condições acústicas são adversas, devido à existência de ruı́dos com nı́vel acentuado ou fenómenos
de distorção do canal, entre outros. O sinal acústico pode encontrar-se
de tal maneira ”corrompido”que é difı́cil, senão impossı́vel, extrair dele informação relevante. Mas em alguns desses casos a aplicação permite a extracção robusta de caracterı́sticas discriminativas com origem visual. Essa
imagem corresponde geralmente à face do sujeito falante, e em particular à
região da boca, por ser aquela que veicula mais informação sobre o conteúdo
linguı́stico. Existem também sistemas em que o Sinal tem origem exclusivamente visual (lipreading recognizers). Apesar de alguns sons elementares
não se distinguirem através do movimento dos lábios apenas, pode conseguirse bom desempenho em aplicações com modelos linguı́sticos relativamente
simples. No sentido de tentar robustecer o desempenho quando a relação
sinal-ruı́do (acústico) se deteriora e quando a extracção de caracterı́sticas
1

Automatic Speech Recognition (ASR)
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da boca do falante é pouco eficaz, têm surgido alguns trabalhos experimentais nos quais se tenta integrar eficazmente no Sinal outras componentes,
por exemplo, caracterı́sticas associadas a determinados gestos. Para ilustrar

Figura 1.2: Resultados de reconhecimento audio-visual de fala.
a utilização de sinais multi-modais, apresentam-se na figura 1.2 resultados
que mostram como o desempenho do RAF pode melhorar substancialmente
quando se combinam caracterı́sticas extraı́das do sinal acústico com outras,
extraı́das da imagem da boca do falante. Estes resultados foram obtidos
numa aplicação em português, com um vocabulário de aproximadamente
100 palavras pronunciadas de maneira contı́nua (frases) por um único falante. Como se pode observar, utilizando apenas Áudio, a percentagem de
palavras erradas (WER, word-error rate, em ordenadas) cresce quando diminui a relação entre as intensidades do sinal acústico e do ruı́do acústico
(SNR, em abcissas), e essa degradação acentua-se quando o valor de SNR é
inferior a aproximadamente 25 dB. A taxa de palavras erradas mantém-se
constante, num valor pouco superior a 30% quando o reconhecedor utiliza
apenas as caracterı́sticas visuais. Combinando ambas as caracterı́sticas, embora o desempenho do reconhecedor se continue a degradar com o aumento
de ruı́do, os resultados são claramente melhores.
Em todo o caso, quando isso for importante, ao longo deste texto considerarse-á por defeito que a origem do sinal é apenas acústica.
Além disso, no âmbito desta breve introdução ao RAF interessa sobretudo interpretar o Sinal de fala como um suporte para a Informação que de
facto constitúi o ”objectivo”do processo de RAF.
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1.1.2

Informação extraı́da

Sendo a fala suportada por uma Lı́ngua estabelecida, é natural que a Informação que se pretende extrair se possa representar também com base
nessa estrutura linguı́stica. É claro que essa Lı́ngua pode não se incluir no
conjunto daquelas mais ou menos universais, sendo antes um ”código”de
comunicação circunscrito a um universo reduzido de utilizadores (quantas actividades existem em que apenas os elementos que as executam se
compreendem, falando num ”jargão”indecifrável fora dessas comunidades).
Também ao nı́vel da interacção Homem-máquina, se desenha um modelo
linguı́stico adequado à Aplicação, para que o SRAF extraia a Informação
do Sinal produzido pelo utilizador e conduza a um processo de interacção
eficaz.
Considerar-se-á aqui que a Informação que o SRAF extrai consiste num
conjunto de ”pistas estritas”sobre o Conteúdo Linguı́stico veiculado pelo
Sinal. Exclui-se assim quer informação extra-linguı́stica, quer informação
para-linguı́stica, ambas geralmente também presentes no Sinal.
Em relação à informação extra-linguı́stica, é esta que, por exemplo, frequentemente nos permite identificar um interlocutor ao telefone, ou estimar
a sua idade, ou o seu estado emocional mesmo que o não conheçamos. Importa referir que actualmente, sobretudo por motivos de segurança em geral, tem merecido enorme atenção o estudo da infomação extra-linguı́stica.
São exemplos as Aplicações para Identificação do falante ou (um problema
também tecnologicamente bastante diferente) para Autenticação do falante.
Em relação à informação para-linguı́stica, está associada a uma grande
variedade de fenómenos, como por exemplo inflexões ou exitações no discurso, eventualmente originadas por perplexidades do falante face ao conteúdo
semântico. Em geral estes fenómenos resultam de alguma intencionalidade,
mesmo que não consciente, por parte do falante. Por exemplo, uma pausa
apenas ligeiramente mais longa do que o ”normal”pode ter algum significado importante em determinado contexto. Esta informação pode ser muito
útil para descodificar correctamente o conteúdo Linguı́stico. No entanto,
atendendo sobretudo à complexidade das dependências entre informação
linguı́stica e para-linguı́stica, ao longo deste breve estudo estes fenómenos
não serão abordados, pelo menos de maneira directa.
É importante ainda referir que sendo o RAF em grande medida um
problema de Reconhecimento de Padrões se extrai, directamente do Sinal,
Informação sobre a sua natureza Fı́sica (por exemplo, a energia em diversas bandas do espectro). Mas é claro que essas operações são efectuadas
apenas porque existe uma relação entre essas caracterı́sticas e o Conteúdo
Linguı́stico presente no sinal.
Apesar das restrições impostas na tentativa de simplificar o problema,
é evidente que a complexidade que subsiste é notável. Interessa sobretudo
sublinhar que para Aplicações relativamente complexas do ponto de vista
6

do Modelo Linguı́stico (secção 1.1.3), se torna necessário interligar, através
de estruturas adequadas, a Informação Linguı́stica associada a diferentes
nı́veis de abstracção, desde um nı́vel muito próximo do sinal fı́sico (digamos,
Fonético) até um nı́vel conceptual elevado (Semântico ou Pragmático).
Frequentemente, a Informação Linguı́stica é representada através da
transcrição ortográfica, ou fonética, associada ao Sinal de fala, tal como
se ilustra na figura 1.3 que corresponde a uma Aplicação do tipo ”Editor
por Voz”. São também comuns Aplicações em que se pretende ter acesso

Figura 1.3: Transcrição ortográfica (Informação extraı́da) do Sinal de fala.
a nı́veis mais elevados do Conteúdo Linguı́stico, não sendo importante, por
exemplo, reconhecer correctamente todas as palavras pronunciadas. Por
exemplo, numa Aplicação em que se controla através de comandos de voz a
iluminação num compartimento, pretende-se que frases diferentes mas com
indêntica interpretação pragmática no contexto da aplicação conduzam ao
resultado desejado. Admitindo que apenas existem dois estados, ON/OFF,
então o SRAF deve reconhecer correctamente o ”comando”, representando
a Informação extraı́da através de um único bit de informação. Na secção
1.2.3 são acrescentados alguns aspectos relacionados com esta matéria.

1.1.3

Conhecimento

Em geral, num qualquer diálogo utiliza-se de maneira consciente, ou não,
Conhecimento, nas suas múltiplas vertentes[8]. Esse Conhecimento ajuda a
extrair correctamente Informação do Sinal. Obviamente, é essencial que os
intervenientes no diálogo conheçam em alguma medida a Lı́ngua que está a
ser utilizada. Mas geralmente isso não basta, existem outras componentes de
Conhecimento que são partilhadas pelos intervenientes no diálogo e que no
contexto em que este decorre são importantes para que a Informação seja
correctamente descodificada. Dificultando o problema, na perspectiva do
RAF, alguns desses elementos de Conhecimento são subtı́s na forma como
se manifestam mas são poderosos na capacidade para alterar o Conteúdo
Linguı́stico. É também comum a omissão intencional de expressões mais
ou menos extensas devido ao facto de os interlocutores partilharem Conhecimento que lhes permite ”encurtar”o diálogo. Em muitas situações é até
possı́vel prever uma frase ou expressão por parte de um interlocutor. E estes
são apenas alguns exemplos de situações onde o Conhecimento é decisivo e
7

exige simultaneamente formas de representação e processamento complexos.
Actualmente não é possı́vel dotar um SRAF com ”todo este”Conhecimento.
É claro que este é um problema cuja dificuldade exigirá ainda muito esforço
de investigação [9, 10] para tentar obter soluções que apresentem resultados
mais próximos do ”desempenho”humano. E esse esforço tem existido, nomeadamente por parte de comunidades das áreas da Informática, Inteligência
Artificial, Linguı́stica, Processamento de Sinal, Psicologia, etc..
Nı́veis de conhecimento: Modelo Acústico e Modelo Linguı́stico
Em geral, e sobretudo por razões de ordem prática no desenvolvimento e de
eficiência na operação de um SRAF, utilizam-se dois Modelos distintos para
representar este Conhecimento.
Um deles, que se estabelece ao nı́vel do Sinal como entidade fı́sica, geralmente designa-se por Modelo Acústico, ou Audio-Visual. Doravante utilizase MA para referir o Modelo Acústico. A este nı́vel, o SRAF tenta relacionar directamente segmentos do sinal da fala com modelos acústicos (audiovisuais) elementares que representam internamente os respectivos padrões
fı́sicos. Por exemplo, é através do MA que é codificado Conhecimento sobre
as caracterı́sticas acústicas relevantes dos segmentos de fala correspondentes às unidades linguı́sticas elementares, ou Conhecimento sobre as condições
acústicas normais da Aplicação. É também com base no Conhecimento associado ao MA que durante a fase de projecto se desenha o Módulo de
Análise, responsável pela extracção de caracterı́sticas do Sinal. Informação
mais detalhada sobre o MA está disponı́vel nas secções 1.2.2 e 2.2.
O outro Modelo, abrangendo elementos de Conhecimento que se podem
associar a nı́veis Linguı́sticos de abstracção superior, geralmente designase por Modelo Linguı́stico. Doravante utiliza-se ML para referir o Modelo
Linguı́stico. É através do ML que se codifica Conhecimento como, por exemplo, o Léxico de Pronunciação (ou multi-pronunciação) em que se baseia o
Vocabulário utilizado. A Gramática faz também parte do ML, contribuindo
para redução da Perplexidade (secção 1.2.2) da Aplicação através de restrições ao nı́vel sintático. Cada vez mais se tenta dotar o ML com Conhecimento aos nı́veis semântico e pragmático (aborda a validação da mensagem
no contexto em que ela é produzida).
Tal como foi já referido, em princı́pio o Conhecimento sobre uma qualquer Aplicação não é frequentemente separável em componentes estanques.
Mas a realidade é que o MA e o ML são em geral desenhados e treinados
”separadamente”, o que embora se reconheça pode degradar o desempenho
dos sistemas, por outro lado facilita (ou viabiliza até, em alguns casos) a
construção dos SRAF. Também na fase de operação da interface, durante o
processo de reconhecimento, existem técnicas (secção 1.2.2) que são razoavelmente eficazes na interligaçao do MA com o ML.
Antes de concluir esta secção importa referir que actualmente é no ML
8

que se depositam as maiores ”esperanças”em termos de progressos assinaláveis no desempenho dos SRAF. Existem estudos experimentais que
apontam no sentido de que o desempenho humano é claramente superior aos
SRAF sobretudo quando o sinal de fala encerra mais informação linguı́stica
em nı́veis de abstracção elevados. Por outro lado, é oportuno referir um estudo recente[11], onde se comparou o desempenho de uma plateia de ouvintes
com SRAFs ao nı́vel do estado-da-arte, no reconhecimento de segmentos de
fala muito curtos (sı́labas) e destituı́dos de informação linguı́stica sintática
ou superior. Os resultados mostraram um nı́vel de desempenho equiparado
e em determinadas condições, limitando parcialmente o espectro do sinal,
o RAF registou mesmo melhores resultados que a plateia de ouvintes. Até
aqui, estes resultados não parecem contradizer as experiências referidas inicialmente. No entanto, agravando as condições acústicas através do aumento
do nı́vel do ruı́do, verificou-se que os resultados obtidos pelos SRAF se degradavam bastante mais, comparativamente aos dos ouvintes. Isto indicia
que também ao nı́vel do MA continua a existir espaço para evolução, ou seja,
o aumento de robustez a perturbações acústicas não deve basear-se apenas
na utilização de informação associada a nı́veis linguı́sticos superiores, como
poderia à primeira vista pensar-se. Apesar disto, sublinhe-se novamente que
a convicção da Comunidade do RAF é que ao nı́vel do MA já não existem
diferenças no desempenho, entre o Homem e o RAF, tão acentuadas como
aquelas que subsistem ao nı́vel do ML.
Estatı́stica versus Sintaxe
A representação do Conhecimento nos SRAF suscita, naturalmente, questões
que são comuns à generalidade dos problemas de reconhecimento de padrões.
Em alguns desses problemas os padrões evidenciam uma natureza estatı́stica
essencial permitindo, portanto, o processamento da informação, facilmente
quantificável, com base em estruturas estatı́sticas. Pelo contrário, existem
outros problemas em que a informação fundamental para o reconhecimento
é veiculada através de relações estruturais, dificilmente quantificáveis mas
passı́veis de descrição através de estruturas de informação adequadas. Essas estruturas relacionam unidades elementares de informação a que se associam sı́mbolos. No RAF é frequente verificarem-se simulaneamente estas
duas abordagens. O MA baseia-se geralmente em métodos estatı́sticos, dado
que os vectores de caracterı́sticas extraı́dos do Sinal apresentam uma distribuição estatı́stica que pode ser captada e modelada de acordo com algum
formalismo estatı́stico; e o ML poderá, por exemplo, combinar léxicos de
pronunciação determinı́sticos, impondo as restrições ao nı́vel lexical, com
gramáticas estatı́sticas, eventualmente do tipo nGram (secção 2.3).
Embora durante muito tempo a abordagem simbólica tivesse sido considerada mais satisfatória do ponto de vista intelectual, o certo é que actualmente se tem verificado um forte domı́nio dos métodos estatı́sticos, mesmo
9

ao nı́vel do ML.

1.1.4

Vectores de dificuldade

O simples facto da fala ser tão natural ao homem, e além disso se estabelecer através de um sinal acústico unidimensional, poderia sugerir a conclusão,
apressada, que o RAF constitui um problema cuja plena solução está facilmente ao alcance. De facto esse optimismo manifestou-se, sobretudo nas
décadas de 1960/70, mas logo se constatou que as dificuldades eram grandes, além de que estavam intimamente relacionadas com a naturalidade e
facilidade que caracteriza a comunicação oral entre os homens. A fala e a
lı́ngua, entendendo-a como código que rege a fala, têm evoluı́do ao longo de
milénios, sendo continuamente adaptadas às necessidades e disponibilidades
dos homens. E também individualmente, ao longo da vida o homem aprende
e exercita faculdades relacionadas com falar (e ouvir, claro). Portanto, falar é uma actividade muito bem adaptada às nossas capacidades cognitivas. Logo, não surpreende a enorme dificuldade em emular essa actividade
através de máquinas. Pode destacar-se o seguinte conjunto de factores de
dificuldade do RAF:
• O Sinal de fala não veicula apenas a informação que se pretende extrair, pelo contrário, a informação linguı́stica encontra-se diluı́da juntamente com informação para-linguı́stica (transmitindo intenções, atitudes, emoções, etc.) e extra-linguı́stica (idade, sexo, estado psı́quico
e/ou fı́sico, etc.) [6]; estas componentes introduzem necessariamente
variabilidade não controlável no Sinal;
• A fala encontra-se associada a uma determinada lı́ngua geralmente
assente num vocabulário com centenas de milhares de palavras e em
estruturas linguı́sticas complexas; por exemplo, a gramática pode conter um número elevado de regras complexas, e o lexico pode ter que
acomodar diferentes acentos regionais; para atenuar estas dificuldades,
recorre-se frequentemene a MLs mais rı́gidos, que se tornam portanto
pouco naturais;
• O discurso oral afasta-se quase sempre da forma ”canónica”de falar;
no RAF é usual classificar as Aplicações, por ordem crescente de dificuldade, em reconhecimento: de palavras isoladas; de fala contı́nua
a partir de leitura; baseado em modelos de conversação relativamente
”restritos”; de fala espontãnea. Geralmente tenta-se obter um compromisso aceitável entre a complexidade do ML (por exemplo, se se
pretender o funcionamento em tempo real pode ser necessário utilizar
um ML mais rı́gido) e a naturalidade da interface;
• O sinal de fala é contı́nuo, no sentido em que a realização das unidades linguı́sticas, por exemplo palavras, sı́labas ou fonemas, ocorre sem
10

”fronteiras”bem definidas. Verificam-se portanto transições suaves, ou
seja, fenómenos de co-articulação - provavelmente, em resultado da optimização do esforço vocal, condicionada à inteligibilidade [7] -; logo, a
realização de um som elementar é fortemente dependente do contexto
em que se encontra (por exemplo, o fonema /i/ nos contextos /k-i-S/
ou /m-i-6/ pode variar muito); a modelação da informação de contexto
é um dos aspectos mais importantes no MA (e também no ML);
• Associada à continuidade do sinal de fala, verifica-se ainda que a sua
deformação temporal está praticamente sempre presente; o exemplo
na figura 1.4 (extraı́do de [5]) ilustra este aspecto, ao apresentar os
espectrogramas de três realizações diferentes de uma mesma palavra,
”helicopter”; como se pode observar, nas três realizações continua a ser

Figura 1.4: Distorção temporal do sinal de fala.
possı́vel estabelecer correspondências entre padrões, mas com alguma
dificuldade devido à distorção temporal que, nestes casos e tal como
sucede geralmente, não é linear;
• O Sinal da fala varia em função das caracterı́sticas fisionómicas, fisiológicas, psicológicas e até do comportamento social do falante, ou
seja, em geral é fortemente dependente do falante; para um mesmo falante também existe variabilidade, sobretudo se ocorrerem alterações
no estado emocional ou determinados problemas de saúde, mas é em
geral menos acentuada; assim, o desempenho dos SRAFs em Aplicações
”Dependentes do falante”é em geral substancialmente melhor comparativamente às ”Independentes do falante”;
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• O Sinal acústico é muito susceptı́vel a diversas perturbações, tais como
ruı́do originado pela interferência de outros falantes, ruı́do aditivo, diferentes tipos de distorção no canal de transmissão, etc.; frequentemente não é possı́vel extrair caracterı́sticas acústicas robustas a estas
perturbações, e pode também não ser viável, ou adequado, utilizar
a imagem para tentar compensar a perda de informação através do
stream acústico; com efeito, apesar do assinalável esforço de investigação neste domı́nio, este factor constitui um dos maiores entraves à
expansão das Aplicações do RAF.
Actualmente, mesmo os SRAF mais evoluı́dos são forçados a introduzir
restrições em algum(ns) dos factores referidos, de maneira a preservar um
desempenho aceitável. Por exemplo, será possı́vel construir um bom SRAF
para uma Aplicação independente do falante e com vocabulário de vários
milhares de palavras, e ainda capaz de operar em tempo-real, mas será
necessário que a gramática seja bastante restritiva e que o ambiente acústico
seja favorável.

1.2

Sistema de Reconhecimento Automático de Fala

No essencial, a estrutura da generalidade dos sistemas de reconhecimento
automático de fala (SRAF) é comum à de um Reconhecedor de Padrões:
consiste num módulo de Análise do Sinal seguido de um módulo de Classificação (como foi já referido, é necessário que exista Conhecimento sobre a
Aplicação).

Figura 1.5: Estrutura de Sistema de Reconhecimento Automático de Fala.
Dado um segmento de Sinal, o Módulo de Análise extrai uma sequência
de vectores de caracterı́sticas, X1T , com comprimento T . Esta sequência
é então aplicada ao Módulo de Classificação que tem por objectivo convertê-la numa sequência de sı́mbolos linguı́sticos que, afinal, representam a
informação extraı́da do sinal. Vejamos em seguida alguns aspectos essenciais
sobre cada um destes dois módulos.

1.2.1

Módulo de Análise

Suponha-se que o SRAF em questão se baseia apenas no sinal acústico de
fala. Após a captura desse sinal, através de um ou mais microfones, o sinal
eléctrico é pré-processado, obtendo-se um sinal digital codificado de acordo
com um determinado standard.
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Formalização
Actualmente existe um conjunto de técnicas correntes para determinar a
sequência de vectores X1T apresentada na figura 1.5, embora prossiga intensa investigação nesta área. Na secção 2.1.2 faz-se uma breve introdução
a uma dessas técnicas. Por agora, interessa sobretudo caracterizar alguns
aspectos importantes relativamente a esta sequência.
Podemos escrever X1T = {x1 , x2 , . . . , xT }, sendo que o intervalo de tempo
entre dois vectores consecutivos, xi e xi+1 , se supoe constante. Este intervalo
tem uma duração tı́pica de aproximadamente 10ms. Qualquer vector de
caracterı́sticas, xi , está definido num espaço real multidimensional, xi ∈ ℜD .
O valor de D é tipicamente da ordem das dezenas.
É conveniente reter a seguinte noção: após o Módulo de Análise, um
dado segmento de Sinal de fala é representado através de uma Trajectória
(curva orientada) definida num espaço vectorial, com dimensão D, sobre o
Corpo dos Reais. Esta noção é ilustrada na figura 1.6.

Figura 1.6: Trajectória no Espaço de representação Acústica (e/ou Visual)
correspondente ao Sinal de fala.
Em seguida são aflorados alguns aspectos importantes relativamente ao
Módulo de Análise.
Caracterı́stica importante
Uma caracterı́stica importante do Módulo de Análise reside na sua capacidade para colmatar algumas deficiências do Módulo de Classificação.
Considere-se apenas o seguinte exemplo. A maior parte dos SRAF utilizam,
no MA, ”modelos escondidos de Markov”. Estes modelos têm ”memória
curta”, no sentido em que ”observam”as Trajectórias, a partir de estados,
olhando ”isoladamente”para cada ponto (vector) da Trajectótia. São conhecidas soluções para este problema, mas algumas raramente se aplicam devido
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aos custos que envolvem. Assim, através do Módulo de Análise, é possı́vel
atenuar os efeitos do problema, simplesmente acrescentando a cada um dos
vectores de caracterı́sticas, xi , alguma informação sobre os vectores vizinhos,
ou seja, informação de contexto. Geralmente essa informação baseia-se nas
primeiras, e por vezes a até segundas, derivadas locais das Trajectórias. É
claro que esta medida aumenta a dimensionalidade da representação, no
entanto é frequente o balanço ser favorável à sua implementação.
Redução de dimensionalidade e Capacidade de generalização
Uma das funções mais importantes do Módulo de Análise reside no facto, já
aflorado, de o Sinal de fala apresentar uma caracterı́stica muito desvantajosa
em termos do RAF: a informação linguı́stica que encerra está representada
de maneira muito redundante.
Note-se que algumas técnicas de codificação de fala (recorrendo também
a técnicas de RAF) permitem taxas de transmissão inferiores a 50bit/seg
[12], com qualidade interessante. Admitindo uma representação tı́pica do
sinal à saı́da do pré-processamento, com frequência de amostragem fS =
16KHz e quantificação a 16bit, obtem-se uma taxa 256Kbit/seg! Tomando
agora os valores tı́picos para o Módulo de Análise já referidos, podemos estimar que a Trajectória obtida representa o Sinal com uma taxa da ordem
de algumas unidades de Kbit/seg. Verifica-se portanto uma notável compressão de dados, de aproximadamente 2 ordens de grandeza, relativamente
ao Sinal à saı́da do pré-processamento.
Com efeito, um dos objectivos principais do Módulo de Análise é conduzir a uma representação compacta da Informação Linguı́stica presente no
Sinal, efectuando uma forte compressão de dados. Idealmente, apenas seria
representada, e de maneira compacta, a informação discriminante.
Note-se que esta compressão recorre também a princı́pios simples, como
se ilustra através do exemplo seguinte, correspondente à figura 1.7. Admitase que existem três classes de sons, simbolizados pelas marcas ’o’, ’x’ e ’+’,
que são discriminadas usando duas caracterı́sticas, F 1 e F 2. Atendendo à
distribuição dos exemplos associados a estas classes, verifica-se que é suficiente uma caracterı́stica, que se poderia obter através de uma simples
transformação linear, como por exemplo F = F 2 − F 1. Usando apenas os
valores de F continuaria a ser possı́vel discriminar as três classes de sons
(note-se que se se usasse apenas F 1 existiria ”mistura”de ’o’ e ’+’, e se se
usasse F 2 o problema seria entre ’+’ e ’x’). Ou seja, seria possı́vel uma
redução de 50% no volume de dados necessários para a classificação.
Refira-se ainda que também o facto de o movimento dos articuladores
(lı́ngua, dentes, etc.) ser condicionado pelo princı́pio fı́sico da inércia, permite que seja suficiente extrair um vector de caracterı́sticas a cada 10ms,
valor tı́pico.
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Figura 1.7: Ilustração de Redução de dimensionalidade, preservando informação discriminativa.
A redução de dimensionalidade levada a cabo pelo Módulo de Análise é
de extrema importância sobretudo a jusante no Sistema, ou seja, no Classificador. Em grande número de sistemas, se esta dimensão crescer torna-se necessário um maior número de parâmetros no Módulo de Classificação, o que
por sua vez coloca maiores dificuldades ao nı́vel do treino desses parâmetros.
A Capacidade de Generalização de um SRAF dependente muito da razão
entre o número de parâmetros que é necessário treinar e o volume de dados
para treino, frequentemente escasso.
Este fenómeno pode ilustrar-se através de um exemplo simples e intuitivo (ver [4]). Admita-se que se dispoe de uma amostra, representada pelos
pontos a negro na figura 1.8, de uma determinada distribuição de dados.
Considere-se ainda que se pretende representar essa distribuição, da qual
apenas se conhece a referida amostra, através de uma curva polinomial.
Uma possibilidade é utilizar um polinómio de ordem suficientemente elevada para que a curva contenha todos os elementos da amostra. É o que
faz uma das curvas representadas na figura. Outra possibilidade é utilizar
simplesmente uma recta (neste caso, bastaria) que passe próximo de qualquer dos elementos da amostra, apesar de não ter que conter qualquer deles.
Pode afirmar-se que a primeira curva representa melhor, comparativamente
à recta, a amostra conhecida da distribuição (pontos a negro). Mas obviamente esta não é a questão essencial. A questão essencial é como se comportarão as duas curvas perante a distribuição completa. Não se pode afirmar
que a recta é ”pior”que a outra curva, quando se trata da representação da
distribuição completa. E atendendo à amostra conhecida, é mesmo legı́timo
esperar que a recta seja o melhor modelo. Forçando um exemplo, considerese que a estrela assinalada na figura representa um elemento da distribuição
não pertencente à amostra conhecida, e que portanto não foi utilizado para
”treinar”as curvas. Verifica-se que este ”novo”elemento é melhor representado pela recta do que pela curva polinomial de grau mais elevado! É claro
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que a estrela poderia ter sido colocada muito longe da recta e muito perto
da outra curva. Mas seria essa posição natural, face à amostra existente? Se
isso tivesse acontecido, perante a amostra dada dir-se-ia que provavelmente
a estrela era um outlier. Ou seja, diz-se que esta recta apresenta melhor
Capacidade de Generalização que a outra curva. Sublinhe-se novamente
importância da amostra conhecida: se fossem acrescentados mais pontos a
negro e se, ainda por hipótese, essa distribuição fosse de acordo com a curva
polinomial de grau elevado, mesmo que essa curva não contivesse todos os
pontos então seria expectável que a recta fosse o pior dos dois modelos.

Figura 1.8: Ilustração relativa à Capacidade de Generalização.
Transpondo este exemplo para a tecnologia do RAF, naturalmente o
problema pode ser equacionado da seguinte maneira: dado um conjunto de
dados para treino (é a amostra, conhecida), deve definir-se um modelo paramétrico (são as curvas) no Módulo de Classificação que permita uma taxa
de erro relativamente pequena sobre o conjunto de treino (os pontos negros
não devem ficar muito afastados da curva) mas sem a ”preocupação”de anular o erro (dispensa-se o ”detalhe”de a curva passar nesses pontos), pois se
isso for feito corre-se o risco de obter um SRAF com uma fraca Capacidade
de Generalização (a estrela pode ficar longe da curva não rectilı́nea).

1.2.2

Módulo de Classificação

A trajectória X1T é aplicada ao Módulo de Classificação, o qual tem por objectivo convertê-la numa sequência de sı́mbolos linguı́sticos. Para esse efeito
utiliza Conhecimento e exige também a definição prévia de um critério de
classificação. Em seguida, partindo do critério que geralmente se considera,
define-se a chamada Equação Fundamental do Reconhecimento. Abordamse então aspectos importantes sobre a representação do Conhecimento através
do MA e do ML.
Critério de Classificação de Mı́nimo Risco
O cerne de um Classificador é um modelo matemático, baseado num conjunto de funções discriminantes, através das quais se definem as fronteiras
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entre as diversas Classes de acordo com um determinado Critério de classificação. O Critério de Mı́nimo Risco constitui o standard actual nos SRAF.
Assim, para a maioria dos SRAF, dotados com Conhecimento relevante sobre a Aplicação e sendo dada uma Trajectória X1T , a sequência de sı́mbolos
linguı́sticos W1K reconhecida como correcta é aquela que corresponde ao
mı́nimo de uma determinada função Risco.
No sentido de formular o Critério de Classificação de Mı́nimo Risco,
considerem-se os seguintes dados:
- é conhecida uma Observação, X;
- X pertence a uma das M classes existentes, (C1 , . . . , CM );
- é conhecida a probabilidade condicional P (Ci |X), para qualquer uma
das classes, i=1,...,M ; designa-se por probabilidade a posteriori (porque
depois de conhecido X) da classe Ci , para i=1,...,M ;
- está definida uma ”matriz Custo”, E(M xM ), cujas entradas, eji , para
i,j=1,...,M , têm valores conhecidos; o valor de eji representa o Custo
associado à classificação de X como pertencente à classe Ci , quando
de facto X pertence a Cj ;
- existe um Classificador, que se baseia numa função C(X), definindo o
mapeamento de uma observação dada numa das classes existentes.
Com base nestes dados é então possı́vel definir, para cada classe, o designado
Risco (ou Custo) condicional de classificar X como pertencente a essa classe:
R(Ci |X) =

M
X

eji P (Cj |X), para

i=1,...,M

(1.1)

j=1

Este é o Risco associado à decisão do Classificador correspondente à equação
C(X) = Ci . Admitindo que se conhece a distribuição das Observações, é
então possı́vel definir o Risco Esperado associado ao Classificador:
Z
R(C(X)|X) p(X)dX, onde X é o espaço de observação
(1.2)
R=
X

Note-se que minimizando o Risco condicional expresso na equação 1.1, para
qualquer X, se garante a minimização do Risco associado ao Classificador,
tal como definido na equação 1.2. Ou seja, de acordo com a nossa intuição, a
Observação conhecida X deve ser ”atribuı́da”à classe que apresenta Mı́nimo
Risco:

R(Ci |X) = min R(Cj |X)
⇒ C(X) = Ci
(1.3)
j

Para melhorar a sensibilidade relativamente ao Critério de Classificação
de Mı́nimo Risco, considere-se um problema de classificação simples: apenas
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existem duas classes, M = 2; o Custo associado a uma classificação correcta
é nulo, e11 = e22 = 0; os Custos de classificar erradamente são definidos
através de e12 e e21 , não nulos; são também conhecidos os valores das probabilidades a posteriori, P (C1 |X) e P (C2 |X). Pode supor-se que este problema de classificação decorre de uma Aplicação concreta, que se designará
por SALIN2 , que se resume em seguida: numa floresta existe um vigilante
que inclúi nas suas tarefas alertar, através de um transmissor, os Bombeiros
quando detecta algum incêndio. Está estabelecido que essa comunicação se
efectua através de duas mensagens possı́veis: na correspondente à classe C1 ,
o vigilante diz a frase ”Há fogo na mata!”; a correspondente à classe C2
consiste na frase ”Não há incêndio.”. No quartel dos Bombeiros existe um
SRAF que reconhece estas mensagens e emite um alerta se C(X) = C1 . Por
prudência, os valores dos parâmetros e12 e e21 são definidos de maneira a
que e12 >> e21 . Porquê3 ? Quando é recebida uma transmissão do vigilante,
ou seja, dado X, o SRAF deve efectuar os cálculos:
• R(C1 |X) = e21 P (C2 |X), estima o Risco de ”emitir o alerta de incêndio”;
• R(C2 |X) = e12 P (C1 |X), estima o Risco de ”não fazer nada!”;
Então, de acordo com o Critério de Classificação de Mı́nimo Risco, os Bombeiros serão alertados se e21 P (C2 |X) ≤ e12 P (C1 |X). Note-se que como se
definiu e21 << e12 então o alerta será emitido se P (C2 |X) ≈ P (C1 |X). Ape(C2 |X)
>>> 1, ou seja, se ”não existirem dúvidas”que o vigilante
nas se PP (C
1 |X)
disse ”Não há incêndio.”é que não será emitido o alerta. Deve reconhecerse que a tecnologia do RAF não se encontra ainda suficientemente ”madura”para poder ser utilizada em Aplicações como esta, onde a infalibilidade
dos sistemas é um aspecto crı́tico.
No RAF, é frequente considerar como ”matriz Custo”a matriz com dimensão M xM com as seguintes entradas:

0.0 se j = i
eji =
(1.4)
1.0 se j 6= i
Verificar-se-á que mesmo assim continua a ser possı́vel, sobretudo através
do ML, estabelecer diferenças de Risco mais complexas entre hipótese de reconhecimento possı́veis. A definição da matriz E de acordo com 1.4 permite
reescrever a equação 1.1
R(Ci |X) =

M
X

P (Cj |X), para

i=1,...,M

(1.5)

j=1, j6=i
2

Sistema de ALerta de INcêndios
se se verificar que foi um falso alerta, provavelmente os custos consistirão sobretudo
em algum desperdı́cio de combustı́vel e desgaste nos Bombeiros e no material, enquanto
o contrário pode, eventualmente, ter consequências muito mais graves.
3
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E dado que a soma das probabilidades a posteriori de todas as classes é
unitária (X pertence necessariamente a alguma das classes), então é ainda
possı́vel apresentar este resultado numa forma mais simples:
R(Ci |X) = 1.0 − P (Ci |X)
Assim, a proposição 1.3 equivale a:

P (Ci |X) = max P (Cj |X)
j

⇒

C(X) = Ci

(1.6)

(1.7)

Ou seja, de acordo com a nossa intuição, dada uma observação X, ela
é classificada como pertencente à classe Ci que, de entre todas as classes,
é aquela que apresenta maior valor de probabilidade a posteriori. É com
base neste resultado (equação 1.7) que se estabelece a designada Equação
Fundamental do RAF.
Equação Fundamental do Reconhecimento
Para facilitar a notação, a Trajectória X1T será representada simplesmente
por X, omitindo-se a informação do comprimento da sequência. Analogamente, a Classe genérica W1K , consistindo numa sequência com K sı́mbolos
linguı́sticos, será representada por Wi , para i=1,...,M . Continua a supor-se a
existência de M classes (por exemplo, existem M frases diferentes possı́veis
no contexto da Aplicação). Retomando então a equação 1.7, pode escreverse:

⇒ X ∈ Wi
(1.8)
P (Wi |X) = max P (Wj |X)
j

Ou seja, utilizando o exemplo do reconhecimento de frases, de entre todas as
frases que se considera serem possı́veis de verbalizar, é reconhecida a frase
Wi que apresenta maior probabilidade aposteriori (isto é, depois de ser conhecido o Sinal de fala, representado por X).

Apenas nas Aplicações mais simples, frequentemente com menor interesse prático, é possı́vel o treino directo, e posteriormente a utilização no
cálculo durante o reconhecimento, das probabilidades a posteriori P (Wi |X),
para i=1,...,M . Imagine-se que se pretende construir um SRAF para reconher frases em lı́ngua portuguesa e usando um vocabulário com algumas
centenas de milhar de palavras. Mesmo impondo restrições gramaticais,
semânticas e pragmáticas, certamente o número de frases possı́veis é ”astronómico”(embora seja finito, pois o vocabulário e o comprimento das frases também o são). Ou seja, seria necessário obter boas estimativas para
M probabilidades a posteriori, em que M é o tal número ”astronómico”.
Note-se que estas estimativas deveriam ser robustas, considerando qualquer
frase, representada através de X, legı́tima em português. Acresce ainda
à dificuldade que X está definida num espaço vectorial com dimensão da
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ordem de algumas dezenas, tornando mais difı́cil ”cobrir”satisfatoriamente
esse espaço; mesmo discretizando a representação de X, através de um codebook, por exemplo, as dificuldades continuariam ainda muito elevadas. É
claro que em Aplicações muito simples não é difı́cil obter uma boa estimativa da probabilidade a posteriori relativa a qualquer uma das classes.
No exemplo anterior da Aplicação SALIN, facilmente se gravaria o material
acústico (aproximadamente algumas dezenas de repetições das frases ”Há
fogo na mata!”, para a C1 e ”Não há incêndio.”, para a C2 ), para conseguir
treinar ”directamente”e com razoável robustez, as probabilidades P (C1 |X)
e P (C2 |X). Evidentementemente seria assim simples porque apenas existem
duas classes, um único falante e frases são relativamente curtas.
Para contornar a dificuldade na estimativa e cálculo directos das probabilidades a posteriori P (Wi |X), para i=1,...,M , recorre-se à regra de Bayes,
P (A|B) = P (B|A)P (A)/P (B), que conduz ao resultado equivalente ao expresso na equação 1.8:
n P (X|W )P (W ) o
P (X|Wi )P (Wi )
j
j
= max
j
P (X)
P (X)

⇒

X ∈ Wi

(1.9)

Dado que P (X) não depende da Classe, obtem-se o seguinte resultado, que
frequentemente se designa por ”Equação fundamental do RAF”:
o

P (X|Wi )P (Wi ) = max P (X|Wj )P (Wj )
j

⇒

X ∈ Wi

(1.10)

Por convenção, P (Wi ) designa-se probabilidade apriori da classe i, para
i=1,...,M , e P (X|Wi ) designa-se por verosimilhança da Observação, X, relativamente à classe i, para i=1,...,M .
Assim, no processo de RAF os dados são os seguintes:
- é conhecida uma Observação, X;
- X pertence a uma das M classes possı́veis, (W1 , . . . , WM );
- é conhecida a probabilidade apriori P (Wi ), para qualquer uma das
classes, i=1,...,M ;
- é conhecida a função (modelo) que determina, para um dado X, a
verozimilhança P (X|Wi ), para qualquer uma das classes, i=1,...,M ;
Então, de acordo com a equação 1.10, o Sinal de fala representado por X
é reconhecido como pertencente à Classe i (por exemplo, frase ı́ndice ”i”)
que apresenta maior valor do produto da probabilidade apriori P (Wi ) pela
verozimilhança P (X|Wi ).
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Em seguida abordam-se algumas noções importantes sobre o cálculo da
verozimilhança e da probabilidade apriori que são determinadas, respectivamente, pelo MA e pelo ML.
Modelo Acústico
Antes de mais, relembre-se que a designação MA se utiliza aqui considerando
que o SRAF pode utilizar também, ou apenas, caracterı́sticas visuais; apenas
por comodidade se refere simplesmente MA, em vez de Modelo (Audio)Visual.
Relembre-se também que o MA consiste, no essencial, numa Função que
determina, para um dado X, o valor da verozimilhança P (X|Wi ), relativamente a todas as classes, i=1,...,M . Note-se que a maior parte das vezes X pertence a uma distribuição de dados contı́nua, pelo que ao invés de uma prob.
condicional, P (X|W ), pode ter-se uma f.d.p. condicional, fX|W (X|W ).
Em todo o caso, pode considerar-se o MA como uma ”caixa negra”(figura
1.9) que:
• transforma uma dada Trajectória X, representando um segmento de
Sinal de fala
• num vector com M elementos reais, P (X|Wi ),

i=1,...,M

• em que cada um destes elementos é uma estimativa de quão verozı́mil
é a Sequência de sı́mbolos linguı́sticos, Wi , i=1,...,M corresponder a X.

Figura 1.9: Funcionalidade do Modelo Acústico.
Este problema apresenta em geral algumas dificuldades assinaláveis:
• a Trajectória encontra-se geralmente afectada pelo fenómeno de distorção temporal (ver 1.1.4), está definida num espaço de dimensão
relativamente elevada, tipicamente da ordem de algumas dezenas, e
além disso o seu comprimento não é fixo;
• o número de classes pode ser elevado, tipicamente é pelo menos da
ordem das dezenas ou centenas, além de que as sequências de sı́mbolos
linguı́sticos têm em geral comprimento variável (não é assim no reconhecimento de palavras isoladas, obviamente);
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• a qualidade do MA é em geral decisiva para o desempenho do sistema,
pelo que é essencial que sobretudo para classes que competem mais
directamente entre si (relativas a palavras confusas) seja calculado
uma boa estimativa de verosimilhança.
Na secção 2.2 faz-se uma breve apresentação dos ”modelos escondidos de Markov”(HMM), actualmente a ”tecnologia”standard na modelação
acústica. Por agora, sublinhem-se apenas algumas noções básicas que também
se podem aplicar aos HMM.
Retome-se o exemplo da Aplicação SALIN (Sistema de ALerta de INcendios). Recorde-se que existem apenas duas classes, C1 ↔ ”Há incéndio”e
C2 ↔ ”Não há fogo”, cuja ”confusabilidade”acústica é pequena. Suponha-se
ainda que o vigilante articula as frases correctamente, as condições acústicas
ambientais são boas, com pequena variabilidade do Sinal.
Com base neste exemplo, embora de maneira algo simplista introduzase a noção de MA ”discriminativo”versus ”não discriminativo”. Admita-se
que são treinados dois HMMs, o HM M1 e o HM M2 , para representarem,
respectivamente, as classes C1 e C2 .
Um MA discriminativo é em princı́pio de melhor qualidade que um MA
não discriminativo. A diferença reside na maneira como os HMMs são treinados. Concretizando para esta Aplicação, considerem-se os exemplos de
treino - Trajectórias - mostrados na figura 1.10. No treino discriminativo,
cada um dos dois HMMs ”aprende”a representar ”bem”as trajectórias da
respectiva classe e ”aprende”também a representar ”mal”as trajectóras da
outra classe. A grande desvantagem desta solução é a de tornar o processo
de treino muito custoso, sendo por isso menos usual.
No treino não discriminativo, cada HMM ”aprende”(apenas) a representar bem os exemplos da sua classe. Em geral conduz a um MA relativamente
pior, como referido, mas o processo de treino é muito mais rápido e por isso
é mais comum (note-se que actualmente numa Aplicação complexa o treino
discriminativo pode tornar-se praticamente inviável).
Existe um grande número de soluções ”de compromisso”que têm sido
desenvolvidas e experimentadas, algumas com bastante sucesso, no RAF.
Uma noção comum a algumas dessas abordagens consiste em reduzir, durante o treino, o ”peso”das Trajetórias ”centrais”de cada classe, atribuindo
maior ”peso”às Trajectórias que se encontram mais na ”periferia”, pois são
essas que em princı́pio são mais importantes para um eficiente traçado das
”fronteiras”.
Ainda com base neste exemplo, considere-se agora que se encontram
treinados de maneira satisfatória os dois HMMs já referidos, o HM M1 e o
HM M2 . Então, durante a operação da interface de fala, dada uma Tra22

Figura 1.10: Exemplo de trajectorias correspondentes à Aplicação SALIN.
jectória X, ambos os HMMs debitam uma estimativa da respectiva verozimilhança.
Suponha-se que X resulta da verbalização da mensagem ”Há incêndio!”(∈
C1 ), tendo o vigilante articulado a frase de maneira normal (tı́pica) e sem a
ocorrência de quaisquer perturbações. Então, a Trajectória X encontrar-seá mais ”próxima”das trajectórias tı́picas correspondentes à classe C1 do que
às da classe C2 . Logo, os valores de verozimilhança calculados P (X|W1 )
(por HM M1 ) e P (X|W2 ) (por HM M2 ) devem satisfazer a desigualdade
P (X|W1 ) >> P (X|W2 ). Ou seja, com base na Trajectória X, o MA
”afirma”que a frase ”Há incêndio”é muito mais verozı́mil que a frase ”Não
há fogo”.
Fica patente que este problema de Classificação se pode equacionar como
se de um problema de geometria, no espaço D-dimensional onde as Trajectórias são representadas, se tratasse. A abordagem de natureza estatı́stica
baseada nos HMMs é actualmente a mais utilizada devido a caraterı́sticas
importantes destes modelos, como se aflora na secção 2.2.
Modelo Linguı́stico
Recorde-se que o ML consiste, no essencial, numa Função que determina
o valor da probabilidade apriori P (Wi ), relativamente a todas as classes,
i=1,...,M . O qualificativo apriori significa que a probabilidade é estimada sem
conhecer X, ou seja, sem escutar/observar o Sinal de fala. Significa isto que
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no processo de reconhecimento também é considerado Conhecimento, não
veiculado pelo Sinal, relevante sobre a Aplicação. Por mais simples que sejam, a grande maioria das Aplicações necessita que o respectivo SRAF esteja
dotado com um ML eficiente. Na secção 2.3 aborda-se uma das técnicas actualmente mais utilizadas na Modelação Linguı́stica, as designadas nGrams.
Aqui importa salientar algumas noções gerais sobre a função do ML.
Retome-se uma vez mais a Aplicação SALIN. Nesta Aplicação, o ML
deve estimar apenas duas probabilidades, P (W1 ) e P (W2 ).
À primeira vista, o ML seria dispensável desde que existisse plena confiança nos resultados do MA. Por exemplo, se o vigilante transmitisse a
mensagem ”Há incêndio!”, em condições ideais verificar-se-ia P (X|W1 ) >>
P (X|W2 ). Fixando arbitrariamente P (W1 ) = P (W2 ) = 0.5 (dummy LM)
e substituindo esteso valores na equação 1.10 obter-se-ia P (X|Wi ) 0.5 =

maxj P (X|Wj ) 0.5 ⇒ X ∈ Wi , ou seja, como P (X|W1 ) >> P (X|W2 )
então a decisão seria X ∈ W1 . De facto, a decisão estaria igualmente correcta se o ML não existisse (corresponderia a considerar as ”probabilidades”apriori unitárias, na equação).
Mas é claro que o processo poderia decorrer de maneira menos favorável
devido a alguma perturbação no Sinal, por exemplo. Suponha-se que o
MA determinava valores de verozimilhança P (X|W1 ) ≈ P (X|W2 ). Como
dicidir, neste caso? Poder-se-ia começar por considerar que o Risco de não
emitir o alarme de incêndio era de tal maneira elevado que então se deveriam
fixar (de maneira relativamente arbitrária) valores de probabilidade apriori,
por exemplo, P (W1 ) = 100P (W2 ). Novamente recorrendo à equação 1.10,
a decisão seria X ∈ W1 . Evitar-se-ia portanto o risco de não socorrer um
”eventual”incêncio.
1
P (X|W2 ), ou seja, de acordo
Mas suponha-se ainda que P (X|W1 ) = 10
com o MA a verozimilhança da frase ”Não há fogo.”é 10 vezes superior
à da frase ”Há incêndio!”. Utilizando os últimos valores de probabilidade
apriori fixados, continuaria a obter-se, novamente através da equação 1.10,
a decisão X ∈ W1 ! Talvez esta não seja uma boa decisão, a menos que de
facto o Risco de a floresta arder seja de tal maneira elevado que, à mı́nima
possibilidade de incêndio, seja melhor emitir uma alarme.
Com efeito, se fosse possı́vel ter plena confiança no MA, as probabilidades
apriori seriam fixadas de maneira bem diferente. Utilizar-se-iam estatı́sticas
que pudessem existir sobre a ocorrência de incêndios florestais e que fossem
adequados àquela floresta. Assim, poderia obter-se uma estimativa sobre
a probabilidade de ocorrência de incêndios durante o estio que conduzisse,
1
P (W2 ). E utilizando novamente a
por exemplo, ao resultado: P (W1 ) = 1000
equação 1.10, o alerta apenas seria emitido se a verozimilhança da frase ”Há
incêndio!”fosse pelo menos 1000 vezes superior à da frase ”Não há fogo.”.
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Ou seja, os incêndios eram raros e por isso os Bombeiros apenas seriam
alertados se o MA ”não tivesse dúvidas”que o vigilante de facto tinha dito
”Há incêndio!”. Aparentemente seria uma decisão arriscada, mas relembrese que se admitiu existir plena confiança no MA. Logo, em condições ideiais
este risco seria de facto pequeno, pois ter-se-ia P (X|W1 ) >>> P (X|W2 )
caso o vigilante transmitisse a mensagem de alerta.
O ML permite em geral bastante flexibilidade na codifição de Conhecimento relevante para a Aplicação. Por exemplo, ainda relativamente à
Aplicação SALIN, a informação existente sobre as condições climáticas na
floresta (obtida através de um conjunto de sensores metereológicos) poderia ser integrada no ML. Se por exemplo, tivesse chovido de maneira
ininterupta nos últimos dias, então obviamente um SRAF minimamente
”inteligente”adaptaria o ML de maneira a fixar os valores P (W1 ) ≈ 0.0 e
P (W2 ) ≈ 1.0, inibindo praticamente a emissão de qualquer alarme.
Apesar do interesse didáctico dos cenários apresentados, sobretudo em
alguns casos, esta Aplicação não deixa de parecer pouco adequado. É de
facto assim, este exemplo serviu apenas para ilustrar algumas noções essenciais sobre o ML e o RAF mas não é uma Aplicação adequada à actual
”maturidade”dos SRAF, pois o Risco associado à eventual ”falha”de alerta
é muito elevado.

Considere-se então uma Aplicação (menos ”arriscada”) que consiste em
efectuar a transcrição ortográfica de um segmento de Sinal de fala. Trata-se
portanto de um ”editor por voz”.
O ML tem como principal função reduzir a Perplexidade da tarefa de
reconhecimento, concretamente tornando-a mais fácil. A Perplexidade é
uma caracterı́stica da Aplicação. Na generalidade dos casos torna-se necessário impor algumas restrições, ao nı́vel do ML, à Aplicação pretendida.
Frequentemente, de inı́cio pretende que a interface tenha determinadas caracterı́sticas que favorecem a naturalidade da interação, mas acaba por ter
que se impor, através do ML, um conjunto de restrições, de maneira a viabilizar (ou tornar mais rápida, etc.) a Aplicação. O que se está a fazer em
geral é a reduzir a Perplexidade da Aplicação.
A definição rigorosa de Perplexidade pode encontrar-se em várias publicações, também na área do RAF[1]. Interessa aqui sobretudo fazer uma
interpretação prática deste parâmetro, a qual é muito simples.
Admita-se que este ”editor por voz”permite escrever texto em português
utilizando um vocabulário com 100.000 palavras. Admita-se ainda que o ML
estabelecido consiste apenas num léxico de pronunciação, definindo cada palavra a partir de um conjunto de (tri-)fonemas. Então, durante o processo de
reconhecimento, a cada palavra pode suceder um número enorme de outras
palavras (99.9999, se não se repetirem palavras consecutivas). O valor da
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Perplexidade é de aproximadamente 100K. Trata-se portanto de uma tarefa de reconhecimento muito difı́cil. Pode facilitar-se muito esta tarefa impondo uma gramática adequada. Frequentemente, as gramáticas baseiam-se
em modelos estatı́sticos (nGrams, etc.), ou utilizam regras morfológicas (ou
outras), ou são modelos hı́bridos que combinam várias técnicas. Em todo
o caso, reduz-se a Perplexidade para um valor aceitável, o qual para uma
Aplicação como esta é tipicamente da ordem das dezenas ou centenas. Por
exemplo, se o valor for 100 significa que a seguir a seguir a cada palavra existem, em média (geométrica), 100 palavras ”candidatas”ao reconhecimento
(na terminologia corrente, dir-se-ia que o branching factor do ML é 100).
Em geral o ML é determinante no desenho da Aplicação, estabelecendo
um bom compromisso entre:
• a satisfação dos requisitos naturais da Aplicação, permitindo que a
interface de fala seja tão próxima do ”ideal”(tão ergonómica) quanto
possı́vel, por um lado;
• e, por outro lado, a redução da Perplexidade da Aplicação, facilitando
a tarefa de reconhecimento e por consequência reduzindo as taxas de
erro.
Estrutura do Módulo de Classificação
A figura 1.11 representa esquematicamente os elementos essenciais do Módulo
de Classificação. Relativamente ao MA e ao ML, já foram discutidas algu-

Figura 1.11: Estrutura do Módulo de Classificação.
mas das noções mais importantes. Até ao momento não se tratou ainda o
designado ”Descodificador”.
Conceptualmente, o Descodificador recolhe a Trajectória X disponibilizada pelo Módulo de Análise, ”gera”e processa possı́veis hipóteses de reconhecimento, W , com base no MA e no ML, e toma uma decisão. Para
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cada uma dessas hipóteses, através do MA é calculada a respectiva verozimilhança, P (X|W ), e através do ML é calculada a respectiva probabilidade
apriori, P (W ). O Descodificador ”aplica”então a equação 1.10 e decide qual
é a hipótese de reconhecimento, W , ”vencedora”. É claro que existe um
conjunto de técnicas especı́ficas que foram desenvolvidas para alcançar este
objectivo de maneira relativamente eficiente. Só assim é possı́vel existirem,
por exemplo, SRAF para Aplicações como o ”editor por voz”referido (secção
1.2.2) e capazes de operar em tempo real. Na secção 2.2.2 apresenta-se o
algoritmo Viterbi, que constitúi actualmente a técnica standard na implementação do Módulo de Descodificação.

1.2.3

Integração em Aplicações

Em muitas Aplicações, o SRAF tal como foi já discutido, isto é, como um
processo que mapeia o Sinal, representado através de uma Trajectória X,
numa Sequência de sı́mbolos linguı́sticos, W , é a única ”peça”importante da
interface de fala. Mas é claro que a situação pode ser diferente, interessando
aqui começar por apresentar um exemplo concreto para dele extrair algumas
ilações.

Aplicação com Diálogo e Inteligente
Imagine-se uma Aplicação de ”Reserva de bilhetes de avião”, por exemplo.
Obviamente, a interacção Homem-máquina neste caso não se pode limitar
ao reconhecimento de um conjunto de frases, tal como foi já estudado.
A ”máquina”necessita múltiplas informações, tais como, a origem e destino da viagem, os horários, a identificação viajante, etc.. Também o utilizador necessitará obter informações sobre os voos disponı́veis, o custo, etc.. Ou
seja, torna-se praticamente necessário que se estabeleça um ”diálogo”Homemmáquina.
Por outro lado, se se pretender que a Aplicação seja eficiente será necessário dotá-la com alguma ”inteligência”, ou ”capacidade de entendimento”!
Este ”entendimento”pode ser interpretado numa perspectiva operacional, ou
seja, pretende-se ”apenas”que a máquina actue de maneira eficiente fazendo
a reserva do bilhete sem cometer erros, com celeridade, e de maneira ”user
friendly”.
Estes requisitos exigem que o SRAF, tal como foi estudado, seja integrado, como um sub-sistema, num Sistema capaz de ”Entendimento da
Fala”. O domı́nio designado por Spoken Language Understanding envolve
uma enorme vastidão de tópicos e técnicas (sobretudo na área da Inteligência
Artificial), interessando aqui apenas formular algumas noções essenciais.
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Formulação de Sistemas que integram RAF
Fazendo uma abordagem o mais genérica possı́vel, considere-se que se desenvolve um Sistema integrando um sub-sistema de RAF, e que por isso
aqui se designa por S+RAF. Admita-se que este S+RAF deve satisfazer os
seguintes requisitos:
• o Utilizador produz o Sinal de fala, representado por X (este sinal
pode ser descontı́nuo, como sucede num diálogo);
• o S+RAF deve produzir uma Acção adequada, representada por A∗
(esta ”acção”poderá consistir em múltiplas acções concretas, em sequência).
Pode formalizar-se a funcionalidade deste S+RAF começando por definir
duas novas variáveis:
• Sn , representando o ”discurso semântico”extraı́do até a ocorrência
ı́ndice-n da sequência de diálogo (está a supor-se, claro, que decorre
um diálogo Homem-máquina);
• F , representando a ”interpretação semântica”associada a X e Sn .
Pode agora tratar-se esta funcionalidade como a resolução de um problema
de Reconhecimento de Padrões e recorrendo ao Critério (já estudado) da
Máxima probabilidade a posteriori afirmar-se que a Acção adequada, A∗n ,
correspondente à ocorrência ı́ndice-n da sequência de diálogo, é determinada
por:

A∗n = argA max P (A|X, Sn−1 )
(1.11)
Em algumas Aplicações interessará factorizar este resultado de acordo com
a decomposição da solução deste problema em três partes:

• Parser semântico, que utiliza o modelo P (F |X, Sn−1 ) para gerar novas
interpretações semânticas (F ) do Sinal dado (X), partindo do discurso
semântico existente (Sn−1 ); note-se que o SRAF integra este módulo
de resolução do problema, ao converter X em W (o parser é aplicado
à sequência de sı́mbolos linguı́sticos W , obtendo-se a interpretação F );
• Analisador de discurso, que utiliza o modelo P (Sn |F, Sn−1 ) para actualizar o discurso semântico (Sn ) a partir da ”nova”interpretação
semântica (F ) e do discurso semântico existente (Sn−1 );
• Gestor de diálogo, que utiliza o modelo P (A|Sn ) para escolher a acção
adequada (A∗ ) a partir do discurso semântico descodificado (Sn ).
Usando estes modelos é possı́vel aproximar a equação 1.11 através da seguinte equação:
o
X

P (Sn |F, Sn−1 )P (F |X, Sn−1 )
(1.12)
A∗n ≈ argA,Sn max P (A|Sn )
F
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Este resultado, que formaliza a abordagem do S+RAF esboçado, é revelador,
entre outros aspectos, da complexidade associada a Aplicações mais sofisticadas. Mas naturalmente existem Aplicações relativamente pouco exigentes
e já permitindo interação através de diálogo. Ao nı́vel da Gestão de Diálogo,
por exemplo em Aplicações onde o S+RAF tem o controlo completo sobre
o processo de interacção, a complexidade é relativamente pequena. Obviamente, torna-se necessário um modelo mais complexo quando se pretende
que a Aplicação seja mais natural, no caso extremo passando o controlo da
interacção a ser exercido exclusivamente pelo utilizador.
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Capı́tulo 2

Técnicas Importantes
No capı́tulo anterior foi apresentada uma estrutura modular para Sistemas
de Reconhecimento Automático de Fala. Neste capı́tulo são apresentadas algumas técnicas que constituem standards na implementação desses módulos.
Sendo esta apresentação necessariamente muito breve e pretendendo-se que
aquilo que é essencial nas poucas técnicas seleccionadas fique claro, grande
parte dos detalhes são omitidos. Em relação ao Módulo de Análise, abordase apenas uma técnica corrente para a extracção dos coeficientes Mel-cepstrais.
Quanto ao Modelo Acústico, discute-se inicialmente a selecção das unidades linguı́sticas a que correspondm os MAs elementares. Faz-se em seguida
uma breve introdução aos Modelos Escondidos de Markov (HMMs), utilizados na modelção dessas unidades linguı́sticas. Relativamente ao Modelo Linguı́stico apenas se abordará uma técnica que actualmente tem uma
enorme relevância, as designadas nGrams. Em relação ao Módulo de Descodificação, discutem-se aspectos importantes da sua implementação, nomeadamente através do algoritmo Viterbi. No final aborda-se o Ciclo de
Desenvolvimento de um Sistema de reconhecimento automático de fala.
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2.1
2.1.1

Módulo de Análise
Tópicos sobre Análise Cepstral

A Análise Cepstral, uma técnica importante de Processamento de Sinal, é
muito utilizada no RAF porque apresenta propriedades interessantes para a
extracção do conteúdo linguı́stico veiculado pelo Sinal de fala.
De acordo com o modelo de produção da fala (já estudado), o Sinal de
fala resulta da convolução de um sinal gerado por uma fonte de excitação
com a resposta impulsional do filtro definido pela posição dos articuladores
no tracto vocal. Essa fonte de excitação está associado à vibração da glote ou
a turbulência do ar expirado provocado por constrições no tracto vocal. No
RAF é importante desconvolucionar estas duas componentes do sinal, para
poder então isolar a informação que está associada à posição dos articuladores, pois é esta informação que veicula o conteúdo linguı́stico. O diagrama
de blocos na figura 2.1 representa como esta técnica permite extrair do Sinal
esta informação. Como se referiu, o Sinal de fala, s(n), resulta da convolução

Figura 2.1: Análise Cepstral.
de um sinal de excitação, e(n), com a resposta impulsional de um filtro que
corresponde ao tracto vocal, θ(n), ou seja s(n) = e(n) ⊗ θ(n). Aplicando a
Transformada de Fourier a s(n) obtem-se S(ω), tal que S(ω) = E(ω)Θ(ω)
(a TF tem a propriedade de transformar a operação convolução na operação
multiplicação). Submetendo S(ω) à transformação logarı́tmica, obtem-se
log |S(ω)|, tal que log |S(ω)| = log |E(ω)|+log |Θ(ω)|. Ou seja, as componentes representativas da excitação e do tracto vocal encontram-se agora combinadas linearmente. E estas duas componentes têm comportamentos distintos, como a figura ilustra: a curva que corresponde à excitação varia muito
mais rapidamete do que a que corresponde ao tracto vocal. Assim, aplicando
a Transformada inversa de Fourier obtem-se um nova representação, cs (n),
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do sinal original onde se distiguem as duas componentes, ce (n) e cθ (n), porque se distribuem por regiões diferentes do domı́nio. É então muito fácil
isolar a componente cθ (n), a única que encerra informação linguı́stica discriminante, de onde se extraem os designados Coeficientes Cepstrais.

2.1.2

Extracção de Coeficientes Mel-Cepstrais

A extracção dos Coeficientes Mel-Cepstrais (MFCCs) baseia-se no processo
acabado de apresentar e ainda num facto, de reconhecida importância, associado à percepção humana da fala. Resumidamente, estudos empı́ricos
efectuados na área da percepção acústica humana permitiram concluir que
se verifica maior resolução espectral às frequências mais baixas do espectro
do Sinal de fala[1]. A ”escala Mel”, uma das mais conhecidas, estabelece essa
diferença de resolução, sendo por isso integrada no processo de extracção dos
MFCCs. Tal como a figura 2.2 mostra, o espectro do Sinal de fala é submetido a um ”banco de filtros”escalonados de acordo com a escala Mel, ou
seja, com as bandas de frequência mais estreitas e mais densas às frequências
mais baixas. Comparando as figuras 2.1 e 2.2, torna-se evidente o parale-

Figura 2.2: Extracção de Coeficientes Mel-Cepstrais.
lismo entre os processos aı́ representados, à excepção do ”banco de filtros
no segundo diagrama de blocos. Com efeito, no essencial trata-se da mesma
técnica de Processamento de Sinal. Acrescentem-se apenas duas notas. Uma
delas reside no facto de a Transformação Logarı́tmica, para além de transformar a operação produto na operação adição, comprime o Sinal acústico,
realçando os sons com menor energia, à semelhança do que sucede com o
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aparelho auditivo humano. A outra nota está relacionada com o módulo
DCT do diagrama na figura 2.2 (a discrete cossine transform aproxima a
Transformada Inversa de Fourier), o qual descorrelaciona as componentes
do vector de caracterı́sticas à saı́da do Banco de filtros.

2.2

Modelação Acústica

Inicia-se esta secção com uma discussão sobre a selecção das unidades linguı́sticas
a que corresponderão os modelos acústicos (ou audio-visuais) elementares.
Introduzem-se depois aos Modelos Escondidos de Markov (HMMs), que modelam estas unidades linguı́sticas, na grande maioria dos actuais SRAF.
Ficam de fora outras tecnologias, como por exemplo as Redes Neuronais
Artificiais[3], e outras, aparentemente bastante promissoras, como é o caso
das Dynamic Bayesian Networks ou os Graphical Models.

2.2.1

Selecção das Unidades Elementares

Considere-se uma Aplicação de RAF que consiste na transcrição ortográfica
de frases construı́das a partir de um vocabulário fechado.
Se, por hipótese, a base de dados para treino do SRAF, assim como o
espaço de memória e velocidade de processamento do SRAF, fossem praticamente ilimitados, então poder-se-ia definir, treinar e utilizar um modelo
estatı́stico para cada uma das frases permitidas pela Aplicação. As diversas dependências estatı́sticas que se verificam no Sinal, por exemplo a coarticulação no interior de cada palavra, assim como entre palavras, seriam
modeladas com precisão. E consequentemente poderia esperar-se bom desempenho do SRAF. No entanto, em geral existem muitas limitações ao nı́vel
da BD e também nas caracterı́sticas do hardware que suporta o SRAF.
Uma solução para este problema baseia-se na definição de um conjunto
de unidades linguı́sticas elementares e criação de um modelo estatı́stico para
cada uma dessas unidades, de maneira a que o modelo correspondente a qualquer frase possa ser construı́do concatenando adequadamente esses modelos
elementares. Isto é, recorre-se ao princı́pio da ”partilha de recursos”para
ultrapassar o problema. Admita-se que o material de treino contém, por
exemplo, 1000 frases construı́das com base num vocabulário de 1000 palavras. Então, provavelmente existirá um número apreciável de repetições
para algumas palavras mas um número significativo de outras palavras não
ocorrerá suficientes vezes para que o treino dos respectivos modelos elementares seja robusto. Mas se em vez de palavras se considerarem fonemas,
então seguramente existirão bastantes repetições para a maioria dos fonemas (existem apenas algumas poucas dezenas de fonemas, dependendo da
lı́ngua), embora alguns sejam bastante menos frequentes que outros. Além
disso, sendo o número de fonemas relativamente pequeno também se resolve
o problema do espaço de memória para armazenar os modelos elementares.
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Aparentemente, seria ainda mais vantajoso considerar unidades definidas a
um nı́vel sub-fonético, existindo sistemas baseados em acoustic units mais
elementares que os fonemas.
Embalados no sentido de escolher unidades cada vez mais ”simples”,
esquece-se um aspecto muito importante: embora se estejam a partilhar
recursos de maneira mais intensa, por outro lado os modelos elementares
são cada vez menos precisos. Com efeito, para unidades mais pequenas os
segmentos de material de treino são em maior número mas encontram-se em
contextos mais diversos.
É portanto necessário estabelecer um bom compromisso entre robustez
de treino e precisão dos modelos, seleccionando uma ”boa”unidade linguı́stica.
A dimensão do vocabulário e o volume de dados existentes para treino são,
entre outros, factores determinantes nesta escolha.
Por exemplo, em determinadas Aplicações utilizadas para comando de
dispositivos, nas quais frequentemente o vocabulário é relativamente pequeno, opta-se pelas palavras como unidades linguı́sticas e recolhe-se o material de treino necessário para treinar com robustez e precisão um modelo
estatı́stico para cada palavra. Em outras Aplicações, com vocabulários da
ordem dos milhares de palavras, ou mais, geralmente opta-se por unidades
elementares definidas ao nı́vel do fonema. No sentido de melhorar a precisão dos modelos, frequentemente é necessário criar múltiplas ”versões”de
cada um desses fonemas, considerando o contexto em que se encontram.
Por exemplo, para o fonema /i/ são criados vários tri-fones, um deles para
o contexto /k-i-S/, por exemplo na palavra ”quis”, outro para o contexto
/m-i-6/, na palavra ”mia”, etc.. Obviamente, em vez de algumas poucas dezenas de fonemas passam a existir aproximadamente um milhar de unidades
linguı́sticas (tri-fones), valor tı́pico.

2.2.2

Modelos Escondidos de Markov

Os Modelos Escondidos de Markov (HMM, Hidden Markov Models) constituem um formalismo estatı́stico cuja importância no RAF exige que se faça
aqui uma breve apresentação.
Função dos HMM no RAF
Tal como se acabou de discutir, ao projectar o MA é necessário, a dado
momento, seleccionar criteriosamente uma unidade linguı́stica (fonema, trifone, sı́laba, palavra, etc.). Se por exemplo se optar pelo fonema como
unidade linguı́stica, então é necessário criar e treinar um HMM para cada
um dos fonemas definidos nessa lı́ngua. No caso particular do português,
existiriam aproximadamente 38 HMMs distintos. Suponha-se que se pretende criar um HMM para representar o fonema /i/. Então, esse HMM
deve modelar Conhecimento acústico (audio-visual) importante, para efeitos
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de classificação, relativo ao fonema /i/. Recorde-se as noções apresentadas
em 1.2.2 sobre MA discriminativo versus não discriminativo. No caso de se
petender que esse HMM fosse do ”tipo”discriminativo, então seria ainda necessário considerar o Conhecimento acústico (audio-visual) relativo a outros
fonemas que pudessem competir mais directamente com o fonema /i/, para
discriminar contra eles. Mas para simplificar esta abordagem considere-se
que se pretende um HMM do ”tipo”não discriminativo. Durante o reconhecimento, dada uma Trajectória X correspondente à realização do fonema
/i/, pretende-se que o respectivo HMM estime valores elevados de verozimilhança P (X|/i/). Se pelo contrário, X corresponder a outro qualquer
fonema tem-se (apenas) alguma ”esperança”que o valor de P (X|/i/) seja
pequeno. Em princı́pio, esta expectativa não se cumprirá como desejado no
caso de fonemas cuja realização acústica (visual) seja próxima à de /i/.
É altura de apresentar os aspectos essenciais sobre os HMMs, no âmbito
da sua aplicação ao RAF. Sublinhe-se que os HMMs envolvem questões
teóricas e práticas bastante complexas, que naturalmente não são aqui tratadas[1].
Modelação de um fonema através de um HMM - primeiros passos
Suponha-se novamente que se pretende definir e treinar um HMM para uma
determinada classe fonética. A figura 2.3 ilustra um conjunto de Trajectórias
que constituem o material para treinar este HMM. Note-se que embora as
trajectórias não sejam coincidentes apresentam um comportamento similar,
ou seja, correspondem a realizações próximas (teria sido um único falante
a produzir estes exemplos). Uma das trajectórias, escolhida ao acaso, tem
a respectiva curva representada com traço mais largo, de maneira a evidenciar a respectiva sequência de vectores. Designe-se essa trajectória por
Ẋ15 = {x1 , x2 , x3 , x4 , x5 }. É claro que outras trajectórias poderão ter comprimento diferente de 5. Como se pode verificar, as trajectórias apresentam
alguma complexidade. Por exemplo, é evidente que não ficariam bem representadas por segmentos rectilı́neos. É necessário definir um HMM com
uma capacidade de modelação adequada à complexidade deste conjunto de
trajectórias. É muito frequente os HMMs utilizados para modelar fonemas (ou tri-fones) apresentarem 3 estados, pelo que se considera também
aqui este número. De facto, é aceitável considerar que as trajectórias na
figura 2.3 apresentam uma estrutura geométrica representável através de 3
estados. Para a trajectória Ẋ15 , e por ordem cronológica, poderá considerarse um ”segmento”inicial entre os vectores x1 e x2 , seguindo-se o ”segmento
curvo”em torno de x3 , e finalmente o ”segmento”entre x4 e x5 . Esta abordagem pode parecer demasiado simplista e arbitrária, mas em geral na prática
não é necessário um estudo minucioso, tendo-se verificado empiricamente
no caso dos fonemas que não existem ganhos significativos de performance
utilizando um número de estados diferente de três. A figura 2.4 representa a
estrutura do HMM que se utilizará para modelar o fonema cujas trajectórias
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Figura 2.3: Trajectórias relativas à realização acústica de um determinado
fonema.
tı́picas se supõe representadas na figura 2.3. Um HMM pode ser interpre-

Figura 2.4: Topologia do HMM utilizado para modelar um fonema.
tado como uma ”máquina de estados”, na qual decorrem dois processos
estocásticos concorrentes:
• um desses processos geralmente designa-se por ”Cadeia de Markov”;
• o outro processo poderá designar-se por ”Verozimilhança de observação
local”.
Em seguida apresenta-se um conjunto de ”leis”estatı́sticas que governam
estes dois processos.
O Processo ”Cadeia de Markov”
Este processo permite estimar a probabilidade de ocorrência de uma dada
sequência de estados do HMM, independentemente de qualquer observação.
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Defina-se a variável aleatória qt :
qt = estado do processo no instante genérico t

(2.1)

Admitindo que o HMM tem N estados, então qt deve satisfazer a condição
qt ∈ {1, . . . , N }

∀t

(2.2)

Definina-se a probabilidade de transição entre dois quaisquer estados:
ai,j = P (qt = j|qt−1 = i)

i,j=1,...,N

∀t

(2.3)

Note-se que se está a supor que estas probabilidades são invariantes no
tempo. Estas probabilidades devem satisfazer a seguinte condição:
N
X

ai,j = 1

∀i ∈ 1, . . . , N

(2.4)

j=1

Considere-se que também está definido quais são os estados que podem
”iniciar”a ”Cadeia”e quais são os estados que a podem ”terminar”, de acordo
com o seguinte formalismo, para qualquer estado i ∈ {1, . . . , N }. Para
”iniciar a Cadeia”tem-se:

1 se o estado i pode iniciar o processo
(2.5)
a∗,i =
0 senão
e para ”terminar a Cadeia”:

1 se o estado i pode terminar o processo
ai,∗ =
0 senão

(2.6)

Acabam assim de ser definidos os parâmetros que caracterizam o processo
”Cadeia de Markov”.
Pode agora definir-se um ”Caminho”, Q, com comprimento L:
Q = {q1 , q2 , . . . , qL }

(2.7)

Então, a probabilidade de ocorrência deste caminho pode ser calculada:
P (Q) = a∗,q1

L−1
Y

(aqt ,qt+1 ) aqL ,∗

(2.8)

t=1

Este resultado é fundamental, será ”combinado”com o processo estocástico
relativo à verosimilhança de observação local para obter a verosimilhança
(global) duma dada Trajectória.
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Por agora, no intúito de adquirir uma maior familiaridade com este processo, retome-se o caso particular da modelação de um fonema. Tinha-se
decidido considerar N = 3, e de acordo com a topologia estabelecida para o
HMM (rever figura 2.4) as probabilidades de transição podem ser apresentadas através da seguinte matriz 3x3:


a11 a12 0
A =  0 a22 a23 
(2.9)
0
0 a33
É claro que esta matriz define inequivocamente, através da existência de
probabilidades nulas, a topologia do HMM (modelo Bakis). Além disso,
sabe-se também que os estados inicial e final são, respectivamente, o estado1 e o estado-3, pelo que se tem:

a∗,1 = 1; a∗,2 = 0; a∗,3 = 0
(2.10)
a1,∗ = 0; a2,∗ = 0; a3,∗ = 1
Considere-se agora um Caminho, com comprimento L = 5: Q = {q1 , q2 , q3 , q4 , q5 }.
Este valor de L não é arbitrário, pretende-se utilizar este caminho para
”observar”Ẋ15 , trajectória que, como referido, tem comprimento 5. Utilizando a equação 2.8, calcule-se a probabilidade de ocorrência de Q:
P (Q) = a∗,q1 aq1 ,q2 aq2 ,q3 aq3 ,q4 aq4 ,q5 aq5 ,∗

(2.11)

′

Concretizando, se por exemplo o Caminho for Q = {1, 1, 2, 2, 3}, então
′
a respectiva probabilidade é P (Q ) = a1,1 a1,2 a2,2 a2,3 . Ou, se for Q+ =
{2, 2, 2, 3, 3}, então facilmente se verifica que P (Q+ ) = 0 porque a∗,2 = 0, ou
seja, a topologia estabelecida não permite trajectórias com inı́cio no estado2. O mesmo resultado se obteria se se considerasse, por exemplo, o caminho
Q = {1, 2, 3, 2, 3}, pois a3,2 = 0.
Fica assim claro aquilo que neste contexto é essencial relativamente ao
Processo ”Cadeia de Markov”:
• conhecendo a matriz das probabilidades de transição entre estados, A;
• conhecendo quais são os possı́veis estados iniciais e finais;
• e dado um Caminho, Q;
• então é possı́vel estimar a probabilidade, P (Q), desse Caminho.
Repare-se que esta estimativa apenas considera o comprimento da Trajectória, não ”observando”de facto o Sinal de fala! É altura de começar a
analisar como essa ”observação”é feita pelo HMM.
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O Processo ”Verosimilhança de observação local”
Este processo permite estimar, relativamente a cada estado do HMM, a verosimilhança de ”observação”de um qualquer vector, xt com t ∈ {1, . . . , L},
pertencente à Trajectória X dada. Trata-se portanto de uma observação
local.
Recorde-se a noção muito simples de cada estado do HMM se ”especializar”na observação de um segmento da Trajectória dada. Ou seja, cada
estado ”cobre”uma região do espaço ℜD . Portanto, em cada estado i ∈
{1, ..., N } do HMM define-se uma função densidade de probabilidade, designada por bi (xt ), que deve apresentar valor relativamente elevado quando xt
se encontra na região ”coberta”por esse estado e valor mais pequeno no caso
contrário. Esta função bi () define portanto a verosimilhança da observação
xt relativa ao estado genérico i
bi (xt ) = p(xt |i)

i = 1, . . . , N

(2.12)

Na grande maioria dos SRAF cada uma destas funções é uma ”mistura gaussiana”, isto é, obtem-se combinando linearmente um determinado número,
M , de funções multi-variável de Gauss. Sendo cada função de Gauss, N (x; µ, Σ),
definida com base no vector-Média, µ, e na matriz-Covariância, Σ, tem-se
então em cada estado definida a função:
bi (xt ) =

Mi
X

αi,c N (xt ; µi,c , Σi,c ),

i=1,...,N

(2.13)

c=1

Nesta equação, os parâmetros αi,c representam os ”pesos”das respectivas
P
funções de Gauss, os quais devem satisfazer a condição M
c=1 αi,c = 1.0 ∀i.
Para ”ilustrar”, suponha-se que em cada estado do HMM que tem vindo
a ser considerado (figura 2.4) a função b é constituı́da por uma mistura
com 3 funções de Gauss e retome-se a Trajectória já conhecida Ẋ15 =
{x1 , x2 , x3 , x4 , x5 }. Se se pretender, por exemplo, calcular a verosimilhança
5
de o 2o vector
P3 de Ẋ1 ser ”observado”pelo estado-3 obterı́amos o resultado:
b3 (x2 ) =
c=1 α2,c N (x2 ; µ3,c , Σ3,c ). Naturalmente, se o HMM se encontrasse bem treinado, deverı́amos ter, por exemplo, b3 (x2 ) << b1 (x2 ), ou
seja, x2 seria muito melhor ”coberto”pelo estado-1 do que pelo estado-3
(ver figura 2.3).
Em conclusão, as noções essenciais relativas ao processo ”Verosimilhança
de observação local”são:
• encontrando-se definida (e devidamente treinada), para cada estado
i∈{1,...,N } de um HMM, a função bi que ”cobre”a respectiva região do
espaço de representação do Sinal de fala;
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• e sendo dado um qualquer vector xt pertencente à Trajectória obtida
do Sinal de fala;
• então é possı́vel estimar a verosimilhança p(xt |i) calculando o valor da
função bi no ponto xt , ou seja, bi (xt ) = p(xt |i)
Resta ”combinar”este resultado com o relativo à Cadeia de Markov para
atingir o objectivo final: estimar a Verosimilhança (global) de uma Trajectória.
Verosimilhança de uma Trajectória
Considere-se que se encontra definido o HMM que se tem vindo a ”discutir”. Suponha-se que o HMM ”observa”através do ”Caminho”genérico
Q = {q1 , q2 , . . . , qL } uma dada Trajectória X = {x1 , x2 , . . . , xL } (ambos
com comprimento L, naturalmente). Então, recorrendo aos resultados expressos nas equações 2.8 e 2.12, pode estimar-se o valor da probabilidade
conjunta P (X, Q):
P (X, Q) = a∗,q1

L−1
Y
t=1


bqt (xt )aqt ,qt+1 bqL (xL ) aqL ,∗

(2.14)

Este resultado é de enorme importância, pois calculando a probabilidade
marginal relativamente a Q,
X
P (X) =
P (X, Q), Q∗ é o conjunto dos caminhos possı́veis
(2.15)
Q∈Q∗

obtem-se o resultado pretendido. Dada a realização de um fonema, representado pela Trajectória X, obtem-se uma estimativa de quão verosı́mel é
essa realização pertencer à classe modelada pelo HMM em questão, isto é,
P (X) = P (X| classe modelada por este HMM).
No sentido de tornar este resultado mais intuitivo, considere-se novamente o caso particular do HMM e da Trajectória que têm vindo a servir de
exemplo. Ilustre-se a aplicação da equação 2.14 considerando a Trajectória
′
Ẋ15 = {x1 , x2 , x3 , x4 , x5 } e o Caminho particular Q = {1, 1, 2, 2, 3}. Então,
′
a probabilidade conjunta P (Ẋ15 , Q ) será dada pelo resultado:
′

P (Ẋ15 , Q ) = b1 (x1 ) a1,1 b1 (x2 ) a1,2 b2 (x3 ) a2,2 b2 (x4 ) a2,3 b3 (x5 )
′

(2.16)

Acontece que Q não é o único Caminho possı́vel, existem outras 5 alternativas possı́veis: {1, 1, 1, 2, 3}; {1, 1, 2, 3, 3}; {1, 2, 2, 2, 3}; {1, 2, 2, 3, 3}; e
{1, 2, 3, 3, 3}. Logo, para calcular a probabilidade marginal P (Ẋ15 ), utilizando a equação 2.15, é necessário considerar os 6 caminhos possı́veis, de
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acordo com a expressão:
P (Ẋ15 ) = b1 (x1 ) a1,1 b1 (x2 ) a1,1 b1 (x3 ) a1,2 b2 (x4 ) a2,3 b3 (x5 )+
b1 (x1 ) a1,1 b1 (x2 ) a1,2 b2 (x3 ) a2,2 b2 (x4 ) a2,3 b3 (x5 )+
b1 (x1 ) a1,1 b1 (x2 ) a1,2 b2 (x3 ) a2,3 b3 (x4 ) a3,3 b3 (x5 )+
b1 (x1 ) a1,2 b2 (x2 ) a2,2 b2 (x3 ) a2,2 b2 (x4 ) a2,3 b3 (x5 )+
b1 (x1 ) a1,2 b2 (x2 ) a2,2 b2 (x3 ) a2,3 b3 (x4 ) a3,3 b3 (x5 )+
b1 (x1 ) a1,2 b2 (x2 ) a2,3 b3 (x3 ) a3,3 b3 (x4 ) a3,3 b3 (x5 )

(2.17)

Este resultado evidencia como o cálculo da probabilidade P (X) por este
processo apenas é praticável se o número de estados e/ou o comprimento da
Trajectória (neste exemplo, N = 3 e L = 5) for muito pequeno. Demonstrase[1] que o número de operações é da ordem O((2L − 1)N L ). Se, por exemplo, se considerasse N = 5 e L = 100 (corresponderia, aproximadamente,
a um segmento de fala com duração 1 seg) então o número de operações
aritméticas (multiplicações e adições) necessárias seria de aproximadamente
1072 !
Além deste, na prática surge ainda outro problema muito grave com esta
abordagem. Reside no facto de os valores de bi (xt ) serem geralmente pequenos, da ordem 10−κ e com κ > 0 tipicamente algumas unidades, dezenas, ou
até mais. Portanto, cada uma das parcelas que surge no somatório (equações
2.15 ou 2.17) pode atingir valores tão pequenos que não são suportados pelas
limitações associadas à ”aritmética finita”da máquina (ocorreria underflow ).
Em conclusão, analisado o problema da estimativa da Verosimilhança
de uma Trajectória de um ponto de vista mais ”teórico”, interessa apresentar um algoritmo que permite ultrapassar as duas dificuldades acabadas de
referir.
Algoritmo Viterbi
O algoritmo Viterbi constitui um standard no RAF, pois definido um HMM
e dada uma Trajectória, X, permite obter uma boa estimativa da respectiva verosimilhança. Isto é, este algoritmo permite calcular uma boa aproximação ao valor de P (X), cujo resultado rigoroso se expressou através
da equação 2.15. Este algoritmo baseia-se em conceitos de Programação
Dinâmica, sendo o cálculo efectuado de maneira recurssiva.
Além disso, para ultrapassar a dificuldade referida do aparecimento de
parcelas cujo valor não é suportado pela máquina (underflow ), este algoritmo recorre também à Transformação Logarı́tmica. Transformam-se assim as multiplicações que surgem em cada parcela (ver exemplo 2.17) em
adições dos respectivos logaritmos (log (ab) = log (a) + log (b)). Porém, ao
fazê-lo, passa a apenas ser possı́vel considerar um dos caminhos, isto é, apenas é permitida uma única parcela (log (a + b) = ...?). Aparentemente, esta
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aproximação parece má porque contraria muito do que foi expresso anteriormente, acerca da necessidade de considerar todos os caminhos possı́veis.
Contudo na prática verifica-se que tipicamente existe de facto um Caminho
cuja Verosimilhança 2.14 apresenta um valor muito superior à de qualquer
outro caminho, pelo que a aproximação que se obtém ao valor de P (X) é
geralmente boa.
Por outro lado, a utilização deste algoritmo é mesmo essencial no chamado reconhecimento de fala contı́nua, ou espontãnea, em que é necessário
identificar a sequência de palavras correspondente à hipótese de reconhecimento mais provável (e logo o ”melhor caminho”).
Antes de apresentar o algoritmo, é preciso definir claramente as designadas ”probabilidades forward
αi,t = P (X1t , qt = i)

i∈{1,...,N }

t∈{1,...,L}

(2.18)

Como se pode verificar, αi,t representa a probabilidade conjunta de o HMM
”observar”a sub-Trajectória X1t , e de no instante t se encontrar no estado-i,
qt = i.
Algorithm 1 Algoritmo Viterbi
Require: parâmetros de HMM; trajectória X
Ensure: P (X|classe linguistica modelada por HMM)
{inicia algoritmo}
1: for i = 1 to N do
2:
αi,1 ⇐ a∗,i bi (x1 )
3: end for{recurssivamente, calcula as probabilidades forward}
4: for t = 2 to L do
5:
for i = 1 to N do

6:
αi,t ⇐ log bi (xt ) + maxj αj,t−1 + log aj,i
7:
end for
8: end for

9: Return maxj αj,L + log aj,∗
A análise da complexidade deste algoritmo conduz a um resultado extraordinário comparativamente ao método original. Em vez de um crescimento
exponencial, dependendo do valor de L, a complexidade de cálculo é da ordem O(N 2 L), ou seja, apesar de continuar a ser um cálculo exigente se N
e L tiverem valores elevados, a redução de complexidade é notável. Considerando novamente o exemplo anterior, com N = 5 e L = 100, então o
número de operações aritméticas seria agora da ordem 103 (recorde-se que
com a abordagem ”bruta”, embora o resultado fosse rigoroso de acordo com
o formalismo estabelecido, o valor era da ordem 1072 ).
Na secção 2.4 afloram-se alguns aspectos da utilização do algoritmo Viterbi no Módulo de Descodificação.
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Comentário final
Nesta breve introdução à aplicação dos HMMs no RAF:
• analisou-se o problema de estimar a Verosimilhança de uma dada Trajectória, tendo sido estudados os aspectos essenciais sobre o processo
de cálculo de P (X|HMM);
• apenas se teceram algumas brevı́ssimas considerações a respeito da
definição da estrutura e treino dos respectivos parâmetros;
• existem muitas outras questões com grande interesse prático que não
puderam sequer ser referidas, como por exemplo o problema da adaptação;
naturalmente, existe bibliografia adequada ([1, 2], etc).

2.3

Modelação Linguı́stica

Na secção 1.2.2 discutiram-se algumas noções essenciais relativamente ao
ML, tendo-se concluı́do que este modelo é em geral fundamental para o bom
desempenho dos SRAF ao reduzir a Perplexidade da Aplicação, embora por
vezes penalizando a sua ergonomia. A questão prática que agora se coloca
é o seguinte: dada uma Classe, W , que se considera ser uma Hipótese de
Reconhecimento, como se pode estimar o respectivo valor de probabilidade
a priori, P (W )? Existe um vasto conjunto de técnicas, de entre as quais
de destacam aqui as designadas por nGram, actualmente muito utilizadas.
Não se abordarão muitas outras, também importantes, como por exemplo
léxicos multi-pronunciação e parsers semânticos[2].

2.3.1

Gramáticas nGram

Considere-se que é dada a sequência de sı́mbolos linguı́sticos, com comprimento K , W1K = {ω1 , ω2 , . . . , ωK }. A probabilidade P (W1K ) pode ser
factorizada de acordo com a equação:
P (W1K )

= P (ω1 |∗) P (ω2 |ω1 )

K
Y

P (ωl |ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 )

(2.19)

l=3

Note-se que P (ω1 |∗) representa a probabilida de a sequência iniciar com o
sı́mbolo ω1 . O problema do cálculo de P (W1K ) reduz-se então ao cálculo dos
factores P (ωl |ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 ), para l∈{2,...,K}. Esta probabilidade condicional pode ser expressa através do quociente de duas probabilidades conjuntas,
de acordo com a expressão
P (ωl |ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 ) =

P (ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 , ωl )
,
P (ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 )
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l∈{2,...,K}

(2.20)

Tenha-se presente que durante a operação de um SRAF numa Aplicação
em particular, o valor destas probabilidades deve ser conhecido com suficiente exactidão. É portanto necessário determinar esses valores previamente, o que é geralmente feito através de um procedimento de treino. Esse
treino exige a recolha de material de texto, em formato digital, que seja adequado à Aplicação. Se, por exemplo, se tratar da ”transcrição ortográfica
de fala”sobre um determinado tema, então o material de texto para treinar
o ML não deve basear-se em temas com conteúdos muito diferentes, desde
logo em relação ao vocabulário. Com base na equação 2.20, obtêm-se as
estimativas:
P (ωl |ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 ) ≈

C(ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 , ωl )
,
C(ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 )

l∈{2,...,K}

(2.21)

em que C(W1l ) representa o número de ocorrências da sub-sequência W1l , encontrada (por processos automáticos, naturalmente) no conjunto de treino.
É evidente que se o valor de l for relativamente elevado então as estimativas das probabilidades condicionais serão deficientes, atendendo às
limitações no material de treino. Imagine-se o exemplo

P (ESTIMAR|QUE,SE,PRETENDERIAM) ≈

C(QUE,SE,PRETENDERIAM,ESTIMAR)
C(QUE,SE,PRETENDERIAM)

Por maior que fosse o volume de texto recolhido para o treino, o número de
ocorrências correspondente ao denominador da fracção seria muito provavelmente pequeno e quanto ao numerador seria ainda muito menor. Provavelmente até nem se encontraria qualquer frase que contivesse o segmento QUE
SE PRETENDERIAM ESTIMAR , donde P (ESTIMAR|QUE,SE,PRETENDERIAM) = 0.
Consequentemente, o SRAF para esta hipotética Aplicação nunca poderia
reconhecer correctamente uma frase que contivesse o segmento QUE SE PRETENDERIAM ESTIMAR ! Existem diversas técnicas para atenuar este problema,
interessando no entanto aqui apenas realçar que as limitações naturais do
material de treino impoem restrições à ”extensão do contexto”a utilizar na
determinação dos factores P (ωl |ω1 , ω2 , . . . , ωl−1 ). Concretamente, basta que
o valor de l possa tomar valores maiores do que 3, ou até apenas 2, para que
as estimativas produzidas através da equação 2.21 se possam tornar pouco
fiáveis. Assim, esta equação é substituı́da pela seguinte
P (ωl |ω1−n+1 , ωl−n+2 , . . . , ωl−1 ) ≈

C(ωl−n+1 , ωl−n+2 , . . . , ωl−1 , ωl )
C(ωl−n+1 , ωl−n+2 , . . . , ωl−1 )

(2.22)

onde n toma um valor relativamente pequeno. Tipicamente, n = 2 ou n = 3,
embora valores superiores sejam utilizados em alguns sistemas (n = 1 corresponderia a não utilizar qualquer informação de contexto). Aos valores do
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parâmetro n iguais a 2, ou 3, correspondem, respectivamente, as gramáticas
designadas por biGram, ou triGram.
Estas estimativas das probabilidades condicionais são utilizadas na equação
P (W1K ) = P (ω1 |∗) P (ω2 |ω1 )

K
Y

P (ωl |ω1−n+1 , ωl−n+2 , . . . , ωl−1 )

(2.23)

l=3

que agora substitúi a equação 2.19. É com base neste resultado que se define o ML que se designa por nGram. Aumentando o valor de n melhora a
”memória- informação de contexto - do ML, mas por outro lado diminui a
robustez do ML. Uma vez mais, é claro que existem diversas técnicas que
têm por objectivo precisamente o aumento dessa robustez[2].
Em conclusão, garantido o material de texto que se considere suficiente
para conseguir o treino robusto do ML (tipicamente incluindo muitos milhões
de palavras) e fixado um valor adequado para o parâmetro n (tipicamente
2 ou 3), determinam-se os parâmetros de uma nGram através da aplicação
da equação 2.22 a todas as sequências de sı́mbolos linguı́sticos que se consideram possı́veis e que têm comprimento n. E durante a operação do SRAF,
definida a nGram, e dada uma sequência de sı́mbolos linguı́sticos com comprimento K , W1K = {ω1 , ω2 , . . . , ωK }, aproxima-se o valor da probabilidade
P (W1K ) através da equação 2.23.
Como ilustração, admita-se que numa Aplicação ”Transcrição ortográfica
de frases”, foi desenvolvido um SRAF. Suponha-se que o respectivo ML se
encontra devidamente treinado e que se pretende considerar a hipótese de
reconhecimento, W , representando a frase NA NOITE DE CONSOADA COME-SE
BACALHAU. Admitindo que os sı́mbolos linguı́sticos estão definidos ao nı́vel
da palavra, esta frase é composta pela seguinte sequência de sı́mbolos:
ω1 = NA
ω2 = NOITE
ω3 = DE
ω4 = CONSOADA
ω5 = COME-SE
ω6 = BACALHAU
Admita-se que o ML se baseia numa triGram (ou 3Gram). Então, o valor
da probabilidade apriori P (W ) é calculado da seguinte maneira (equação
2.23, com n = 3)
P (W ) ≈ P (ω1 |∗) P (ω2 |ω1 )

6
Y

P (ωl |ωl−2 , ωl−1 )

(2.24)

l=3

Suponha-se que o treino da triGram havia fixado os seguintes valores das
probabilidades condicionais:
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P (NA|∗) = 10−4
P (NOITE|NA) = 2 10−4
P (DE|NA,NOITE) = 10−2
P (CONSOADA|NOITE,DE) = 10−2
P (COME-SE|DE,CONSOADA) = 10−1
P (BACALHAU|CONSOADA,COME-SE) = 0, 5
Então, aplicando a fórmula da triGram (equação 2.24) obtem-se o resultado
P (W ) = 10−13 . Este número poderá parecer extremamente pequeno, mas
repare-se que supostamente o número de frases possı́veis é elevadı́ssimo, pelo
que esta ”estranheza”é apenas aparente.
Suponha-se agora que ao invés desta frase, a hipótese de reconhecimento
W consistia na frase NA NOITE DE CONSOADA COME-SE SARDINHA . Como
se comportaria o ML perante esta alteração apenas na última palavra? A
triGram deveria incluir a probabilidade condicional
P (SARDINHA|CONSOADA,COME-SE) = 10−5
Seguindo então igual procedimento à frase anterior, obter-se-ia o valor P (W ) =
2 10−18 . Ou seja, a estimativa do ML para a probabilidade apriori da frase
NA NOITE DE CONSOADA COME-SE SARDINHA é aproximadamente 5 ordens
de grandeza inferior relativamente à frase NA NOITE DE CONSOADA COME-SE
BACALHAU .
Supondo que esta Aplicação se situava em Portugal, poder-se-ia afirmar
que o ML se comportou bem, revelando capacidade de integrar Conhecimento sobre os hábitos gastronómicos dos portugueses (sugere-se a verificação de que uma biGram não seria capaz desta habilidade).
Com efeito, as nGrams são muito utilizadas em RAF pois permitem definir um ML com base num formalismo estatı́stico relativamente simples,
passı́vel de treino através de processos automáticos, e apresentando muito
frequentemente uma notável capacidade para codificar Conhecimento relevante para o Processo de Reconhecimento.

2.4

Descodificação

No sentido de fazer um ponto de situação, será conveniente começar por rever
a figura 1.11, que apresenta a Estrutura do Módulo de Classificação, onde
se inclúi o Descodificador. De acordo com esta perspectiva esquemática,
poderia interpretar-se a Descodificação como um processo que envolve os
seguintes passos:
1. recolher a Trajectória, X, disponibilizada pelo Módulo de Análise;
2. usando o ML gerar uma Hipótese de Reconhecimento, W ;
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3. invocar o MA para calcular a respectiva Verosimilhança, P (X|W );
4. invocar o ML para, caso não tenha ainda sido feito, calcular a respectiva probabilidade apriori, P (W );
5. repetir os passos 2 a 4, considerando todas as possı́veis Hipóteses de
Reconhecimento;
6. decidir qual é a Hipótese ”vencedora”, com base na equação 1.10 (seria
aquela que apresentasse maior valor do produto P (X|W ) P (W )).
Em abstracto esta é uma interpretação aceitável (existem outras), mas facilmente se compreende que esta sequência de passos apenas é praticável
em Aplicações de RAF muito simples. Quando assim não é, esta abordagem tornar-se-ia demasiado ineficiente. As técnicas de descodificação que
constituem standards actuais, embora se baseiem nestas noções, seguem algoritmos que se afastam claramente da sequência de passos atrás referida.
Aqui considera-se apenas o caso particular do algoritmo Viterbi, que é
seguramente o suporte da maioria dos Descodificadores actuais. Importa
relembrar (secção 2.2.2) que dada uma Trajectória, X, o algoritmo Viterbi
permite identificar o ”melhor Caminho”para a observar. Esta competência
suscita a seguinte questão: não será possı́vel criar um ”super-HMM”capaz
de representar todas as Hipóteses de Reconhecimento, de tal maneira que
basta ”correr”o algoritmo Viterbi sobre esse ”super-HMM”para conseguir
identificar a Hipótese ”vencedora”pretendida? A resposta a esta questão é
positiva em muitas Aplicações e SRAF, sendo nesses casos esta a solução
prosseguida.
Mas importa sublinhar que em outros casos, esta abordagem não é viável.
Outras maneira de resolver o problema da Descodificação têm merecido
muita atenção e encontram-se bastante bem documentadas ([1] e [2], etc.).
Considere-se no entanto uma situação particular, em que o ML se baseia
numa biGram, pelo que é possı́vel integrar o MA e o ML no referido ”superHMM”. A figura 2.5 ilustra a maneira como o Conhecimento Acústico
(Audio-Visual) e o Conhecimento Linguı́stico são integrados numa estrutura de representação única. A Aplicação baseia-se no ”Reconhecimento de
frases”(eventualmente para a sua transcrição ortográfica, ou outro objectivo), sendo as unidades linguı́sticas elementares (secção 2.2.1) definidas ao
nı́vel do fonema.
Assim, começando pela ”perspectiva microscópica”, pode observar-se
como os fonemas (apenas se ilustra o exemplo /α/) são modelados através
de HMMs com três estados. Este nı́vel de representação (e ”descodificação”)
de Conhecimento, o mais próximo do Sinal de fala, corresponde ao MA.
Passando a um nı́vel superior, pode observar-se que está definido um
”Léxico de Pronunciação”, permitindo portanto relacionar segmentos do Si47

Figura 2.5: Rede (super-HMM) integrando Conhecimento dos MA e ML.
nal com Unidades Linguı́sticas ao nı́vel da palavra. É claro que este Conhecimento está já codificado ao nı́vel do ML.
Passando à ”perspectiva macroscópica”, pode observar-se a existência de
uma Rede, cujos nós representam palavras e que se encontram interligados
por conexões às quais estão atribuı́dos valores numéricos. Esses números são
as probabilidades condicionais de uma biGram. Portanto, o Conhecimento
representado neste nı́vel está associado ao ML.
É importante sublinhar novamente que este Conhecimento, acústico (visual), lexical e sintático, está codificado numa única estrutura, o designado ”superHMM”(ao fim ao cabo, um HMM ”maior”). Neste ”superHMM”estará definido o conjunto de estados (logo, o conjunto de palavras)
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que podem iniciar e terminar a frase, estão definidas as probabilidades de
transição entre estados, e em cada estado está definida uma função densidade
de probabilidade. Portanto, durante a fase de reconhecimento, dada uma
Trajectória X, executa-se o algoritmo Viterbi, o qual determina dois resultados: um deles é uma estimativa de P (X), valor que frequentemente não é
sequer utilizado (embora contenha informação que, em algumas Aplicações,
pode ser essencial); o outro resultado é a identificação do ”melhor Caminho”,
o que permite identificar a sequência de palavras (hipótese) ”vencedora”.
Em conclusão, o algoritmo Viterbi permite de maneira bastante eficiente
Reconhecer a Frase W que apresenta a melhor ”combinação”(trata-se de um
produto de dois factores, de acordo com a equação 1.10) dos dois seguintes
resultados:
• o nı́vel de matching entre o Sinal de fala e a realização acústica (visual) de W , devendo corresponder a um valor P (X|W ) relativamente
elevado (MA);
• o grau de ”consistência”do Conteúdo Linguı́stico associado a W e o
Conhecimento Linguı́stico associado à Aplicação (ML) deve corresponder também a um valor P (W ) relativamente elevado.

2.5

Ciclo de Desenvolvimento

Em seguida são destacados alguns aspectos sobre o Ciclo de Desenvolvimento tı́pico de SRAF. Seguramente, muitos desses aspectos são comuns a
outros ”produtos de engenharia”. Convém no entanto sublinhar que muito
frequentemente o desolvimento de SRAF caracteriza-se por uma forte multidisciplinaridade, exigindo a colaboração de Especialistas em áreas tão diversas como a Ergonomia, a Informática, a Linguı́stica, ou a Saúde, apenas
para citar alguns exemplos.
Actualmente existem Plataformas para Desenvolvimento de SRAF (secção
3.2) que permitem uma enorme economia de esforço e apreciável flexibilidade
ao nı́vel do desenho das Aplicações. Além disso, dispensam um conhecimento
profundo da tecnologia do RAF. No entanto, esta última caracterı́stica acarreta com alguma frequência um obstáculo à optimização da interface.
Em seguida são destacadas algumas etapas que geralmente necessitam
ser cumpridas para construir e desenvolver um SRAF. Em relação a cada
uma dessas etapas são apenas discutidos alguns aspectos considerados mais
relevantes.
Especificação da Aplicação
Naturalmente, tudo tem inı́cio em alguma(s) ideia(s) relativa(s) ao interesse e possibilidade de utilizar a tecnologia do RAF numa determinada
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Aplicação. Algumas vezes ao fim de alguma reflexão conclui-se que afinal
esta poderá não ser a abordagem mais indicada; relembrem-se os vectores
de dificuldade do RAF (secção 1.1.4). Quando, pelo contrário, se decide
”avançar”, é preciso estudar apuradamente a Aplicação, equacionanado as
diversas alternativas que se perfilam face às ”epecificações”iniciais. Este
processo envolve muitas questões, como por exemplo (a tı́tulo ilustrativo,
apenas):
• é mesmo necessário que a Aplicação seja independente do falante, ou
pode ser dependente?
• como é modo de fala? Palavras isoladas, ou ”fala contı́nua”, ou ...?
• qual a dimensão do vocabulário? e será possı́vel evitar palavras que
se possam ”confundir”, ou não?
• a Aplicação decorre num ambiente silencioso ou não?
• o reconhecimento deve operar-se em tempo real ou não? etc.
Algumas destas questões exigem a colaboração de Especialistas de áreas diversas, como atrás se mencionou. Por vezes terão que fazer-se cedências,
relativamente às exigências iniciais, naturalmente. No final deve ficar definido, o melhor que for possı́vel, o conjunto de especificações. Serão aceitáveis
eventuais futuras alterações, mas apenas em aspectos menores. Em todo o
caso, obviamente esta etapa é essencial para o bom desenrolar das segintes.
Desenho do SRAF
É obviamente necessário estabelecer as soluções técnicas para os muitos problemas que o desenvolvimento de um SRAF adequado à Aplicação coloca.
Será necessário conceber algumas delas mas frequentemente, em relação à
maioria dos módulos do SRAF a desenvolver, a equipa de projectistas conhece já algumas técnicas promissoras. Surgem ainda muitas questões, sobretudo relacionadas com os ”detalhes”(é reconhecido habitualmente que a
diferença entre um bom SRAF e um que é apenas aceitável, ou até mediocre,
reside em grande medida nos ”detalhes”) de implementação. Por exemplo:
• no módulo de Análise, será melhor optar de imediato por MFCCs ou
experimentar primeiro um determinado modelo Auditorial?
• e compensará a sobrecarga computacional incluir as primeiras e segundas derivadas do vector de caracterı́sticas?
• e no MA, quantas funções de Gauss usar em cada estado dos HMMs?
• e será suficiente utilizar, como unidades linguı́sticas elementares, fonemas sem contexto, ou será preferı́vel utilizar tri-fones?
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• e no ML, compensará o esforço tentar treinar uma triGram, ou uma
biGram será suficiente? etc.
Muitas destas questões podem exigir a realização de testes experimentais
preliminares para ajudar na decisão. Em alguns casos as respostas a estas
questões são imediatas, por exemplo, poderão existir dúvidas sobre a vantagem em utilizar tri-fones, em vez de fonemas, mas pode ser necessário optar
pelos fonemas devido à escassez do material de treino. Será também de
admitir que esta etapa venha posteriormente a ser retomada, num processo
”mais ou menos iterativo”de optimização.
Aquisição de Material para Treino
O MA assenta em geral numa abordagem estatı́stica e com bastante frequência
também o ML. Será portanto necessário reunir material acústico (audiovisual) para treinar o MA e enormes volumes de texto para treinar o ML.
Apesar de ser reconhecida a vantagem em que estes materiais tenham a
mesma proveniência, o facto é que isso raramente acontece, também em resultado da enorme disparidade entre estas duas exigências. Por exemplo,
o material acústico produzido pela leitura de algumas dezenas de páginas
de texto pode ser suficiente para treinar com robustez o MA, mas poderão
ser necessários muitos milhares dessas páginas para treinar suficientemente
bem o ML. Para ambos os Modelos existem algumas regras empı́ricas que
permitem fazer uma estimativa do material necessário.
Em relação ao material para treinar o MA, por vezes adquirem-se bases
de dados que existem no mercado (secção 3.3), evitando-se o esforço, geralmente muito grande, para gravar (pedir a colaboração de pessoas, instalar
equipamento, etc.) e sobretudo para processar esse material (segmentar e
anotar pelo menos uma parte do material, criar listas de indexação, etc.).
Como nem sempre estes recursos estão disponı́veis, em lı́nguas como é o caso
do português são mesmo bastante escassos, terão obviamente que ser criados
quando necessário. Então, é necessário um planeamento cuidadoso, de maneira a não descurar aspectos práticos importantes, como por exemplo: as
frequências dos diversos fonemas no material de treino devem apresentar valores próximos dos que realmente se verificam na Aplicação, dizendo-se que a
base de dados é foneticamente bem balanceada; no caso de BDs independentes do falante, geralmente é necessário obter a colaboração de grande número
de ”voluntários”, tipicamente na ordem de algumas dezenas ou até centenas de pessoas; em alguns desses casos, como por exemplo se a Aplicação
consiste na ”conversação ao telefone”, é necessário planear devidamente as
sessões de gravação do material.
Este material é usualmente repartido em três partes: a parte I, geralmente maior, é destinada à aplicação directa na adaptação dos parâmetros
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livres do MA; a parte II é utilizada como auxiliar no processo de treino e
também para efectuar testes de desenvolvimento; a parte III, restante, é
utilizada para avaliação do sistema.
Em relação ao material para treinar o ML, quando isso é necessário,
recorre-se a enormes volumes de texto, disponı́vel em fomato digital. A
partir deste material é então possı́vel treinar por exemplo uma nGram, de
maneira automática, como se estudou. Mas no caso do treino de um ”Léxico
de Multipronunciação”estatı́stico, por exemplo, poderá ser muito conveniente contar com a colaboração de um Linguı́sta especialista neste domı́nio.
Desenvolvimento Iterativo - Treino
Estabelecida a estrutura paramétrica de um modelo estatı́stico e não existindo um método analı́tico para a determinação dos parâmetros livres, como
sucede invariavelmente no caso do MA, torna-se necessário recorrer a um
procedimento iterativo de treino.
Em geral este treino é supervisionado, isto é, o ajuste das fronteiras de
decisão é feito com base em exemplos correctamente etiquetados; cada exemplo consiste no material acústico (visual) e na informação sobre a respectiva
classe linguı́stica.
No caso particular do treino dos HMMs, no âmbito desta disciplina interessa apenas referir as designações de dois algoritmos frequentemente utilizados para o efeito. São eles o algoritmo Baum-Welsh e o algoritmo Segmental
k-means[1].
Importa realçar a natureza iterativa do processo de treino. Partindo de
valores iniciais dos parâmeros livres, frequentemente inicializados aleatoriamente, são executadas sucessivas iterações adaptando automaticamente os
valores desses parâmetros. Alguns algoritmos garantem a convergência do
processo de treino, outros não.
A figura 2.6 apresenta duas curvas que revelam a evolução do desempenho do MA para dois sub-conjuntos disjuntos do material de treino. A curva
com traço de ”pontilhado fino”será referenciada por ”C1”e corresponde ao
material que é utilizado pelo próprio algoritmo de treino, ou seja, a parte I
da base de dados. A curva a ”tracejado largo”, será a ”C2”e corresponde
ao material que é utilizado para uma avaliação ”independente”do MA, ou
seja, a parte II da base de dados.
Como se pode verificar, ao iniciar as iterações o valor do erro é muito
elevado para qualquer dos sub-conjuntos. Com o decorrer das iterações
iniciais verifica-se que o valor do erro decresce substancialmente em ambos
os sub-conjuntos, o que significa que o processo de treino está a comportar-se
bem. O MA está a aprender a discriminar de maneira correcta os diferentes
sons da fala. Porém, prolongando o treino a partir de determinada iteração
verifica-se um comportamento diferentes de C1 e C2.
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Figura 2.6: Curva de treino de SRAF.
C1 apresenta um comportamento monótono decrescente, embora com as
sucessivas iterações a redução do erro seja cada vez menor e se torne insignificante. Em princı́pio, o que acontece é que com o decorrer das iterações os
parâmetros do MA continuam a ser adaptados no sentido de optimizar, para
efeitos de discriminação, a posição das ”fronteiras”entre as diversas classes,
processo que converge para determinado valor de erro. A eventualidade
deste erro ser demasiado grande indiciaria que o MA teria uma fraca capacidade de modelação. No caso dos HMMs provavelmente essa capacidade
melhoraria aumentando o número de estados ou ”enriquecendo”as misturas
gaussianas, por exemplo.
Considerando agora a C2, verifica-se que o comportamento desta não
é monótono, apresenta um mı́nimo para uma determinada iteração. Este
comportamento é frequente e excluindo eventuais factores não controláveis
a interpretação é simples. A partir da iteração para a qual ocorre o mı́nimo,
se o modelo tiver bastante capacidade de modelação os parâmetros continuam a ser adaptados para optimizar a parte I do conjunto de treino e ao
fazê-lo aumenta o risco de perda de Capacidade de Generalização (relembrar esta noção, abordada na secção 1.2.1). É agora imediato reconhecer a
importância da parte II da base de dados, que tem um papel importante no
critério de paragem do treino do MA.
No caso particular do ML, apenas se fez uma breve abordagem às nGrams,
tendo já sido referido que o seu treino exige geralmente volumes enormes de
material de texto. Note-se que não é necessário um procedimento iterativo
de treino, pois através da equação 2.22, que exige um procedimento de string
matching e contagem, são directamente estimados os parâmetros do ML. É
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claro que ML baseados em paradigmas estatı́sticos diferentes exigirão, provavelmente, técnicas de treino adequadas.
Avaliação Final
Esta é a última etapa, normalmente, do Ciclo de desenvolvimento de um
SRAF. É essencial, na medida da importância que tem o conhecimento, tão
objectivo quanto possı́vel, do desempenho do Reconhecedor. Por exemplo,
quando um cliente se dirige a uma loja de informática para adquirir uma
”interface de voz para edição de texto”, se existirem vários fabricantes ou
modelos, vai estar atento ao valor da ”taxa de erro”que o fabricante anunicia
na embalagem do produto.
Frequentemente consideram-se dois indicadores do nı́vel de desempenho:
a taxa de palavras erradas (WER) (word error rate); e a taxa de frases
correctas (SA) (sentence accuracy). De entre estes parâmetros, o WER é o
mais utilizado quer na indústria quer em investigação.
Ambos estes indicadores devem ser estimados utilizando material da base
de dados que não foi ainda utilizada no processo de treino. Utiliza-se portanto a parte III, de maneira a que a avaliação seja correcta. Submete-se
este material, tipicamente constituı́do pelo Sinal de fala correspondente a algumas centenas de frases desconhecidas do SRAF e efectuam-se os seguintes
cálculos.
Em relação a SA, considera-se a fórmula:
SA =

número de frases correctas
.100
número total de frases

(%)

(2.25)

Em relação a WER utiliza-se a fórmula:
W ER =

I +A+S
.100
N

(%)

(2.26)

em que N é o número total de palavras existentes no material, e I, A e
S são, respectivamente, o número de palavras Inseridas, Apagadas e Substituı́das. Significa isto que para cada frase é necessário alinhar a transcrição
ortográfica correcta (o designado prompt), com a transcrição ortográfica obtida pelo SRAF, permitindo então obter as contagens I, A e S.
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Capı́tulo 3

Aplicações e Recursos para
Desenvolvimento
Neste capı́tulo são inicialmente sublinhadas algumas vantagens e também
desvantagens das interfaces de fala, seguindo-se a apresentação de alguns
resultados que ilustram o estado da arte ao nı́vel do desempenho dos SRAF.
São então apresentadas algumas das Aplicações actualmente mais interessantes para a tecnologia do RAF. Segue-se uma breve referência a algumas Plataformas de Desenvolvimento actualmente disponı́veis. Outros Recursos são
também abordados, como é o caso das Bases de Dados Acústicas ou AudioVisuais, assim como Corpora de Texto e outros Recursos de Informação.
Finalmente é feita uma breve referência a outras Ferramentas, quer para o
desenvolvimento do Modelo Acústico quer para o Modelo Linguı́stico.
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3.1
3.1.1

Aplicações
Vantagens e Desvantagens

Actualmente reconhece-se o elevado potencial da tecnologia do RAF em
grande número de Aplicações. De facto, na interação Homem-máquina a fala
apresenta algumas vantagens importantes relativamente a outros métodos,
como por exemplo o teclado, rato, apontadores, botões, etc.. Sublinhe-se
que a tecnologia do RAF tem um grande potencial também ao nı́vel da
comunicação humana. Por exemplo, através de um tradutor automático
português ↔ mandarin será possı́vel facilitar a comunicação entre um portugues e um chinês, cada um expressando-se e ouvindo na sua própria lı́ngua
(se o sistema estiver também dotado com um sintetizador de fala). Por outro lado, apesar dos progressos notáveis que se têm verificado, a tecnologia
do RAF encontra-se ainda longe do nı́vel de desempenho humano e, obviamente, nem sempre é indicada mesmo que o seu desempenho fosse bom.
Podem destacar-se as seguintes vantagens da tecnologia do RAF:
• para utilizadores com determinadas incapacidades fı́sicas, a fala poderá ser um dos meios de comunicação mais adequados em algumas
actividades (por exemplo, através da fala, uma pessoa paraplégica poderá melhorar de maneira assinalável muitas das suas actividades);
• é uma tecnologia de natureza ”não invasiva”(ainda na mesma área de
aplicação, por exemplo, existem algumas ”ajudas técnicas”relativamente
eficazes, como seja a fixação de dispositivos apontadores ao corpo,
mas que se tornam mais incómodas do que a colocação de um microfone/câmara próximo do utilizador);
• maior naturalidade e facilidade de interação, para a generalidade dos
utilizadores (sublinhe-se a capacidade que a fala e a escrita têm de
condensar, numa ”pequena frase”, conteúdos linguı́sticos complexos;
por exemplo, um comando complexo pode ser codificado em ”uma ou
duas”palavras);
• melhorar a segurança fı́sica (por exemplo, se um condutor de um automóvel puder utilizar a fala para accionar o sistema de ventilação,
evitará ter que desviar o olhar para fora da estrada);
• melhorar a eficiência de processos (por exemplo, muitas pessoas poderão editar texto mais rapidamente usando um ”editor por voz”, comparativamente ao uso de teclado);
• permitir o processamento automático de enormes volumes de dados
(por exemplo, no domı́nio forense poderá ser necessário pesquisar determinada sequência de palavras em registos de fala muito longos,
tarefa que poderá não ser exequı́vel ”manualmente”);
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• facilitar ou permitir a miniaturização de determinados dispositivos e
equipamentos (por exemplo, a miniaturização de um dispositivo de
cálculo, evitando a necessidade do teclado);
• constituir uma mais-valia, do ponto de vista económico, para determinados produtos (na perspectiva do marketing esta pode ser uma
vantagem importante, embora se possa discutir o seu interesse nou).
Relativamente às desvantagens, podem destacar-se as seguintes:
• o nı́vel de fiabilidade não permite a sua utilização em Aplicações onde
o Risco é elevado (por exemplo, não faz sentido integrar esta tecnologia
num sistema de ”travagem”de um veı́culo);
• o nı́vel de desempenho pode não ser satisfatório em algumas Aplicações
mesmo quando o Risco é reduzido (quando se estudaram os ”vectores
de dificuldade”verificou-se, por exemplo, que o desempenho dos SRAF
em geral se degrada fortemente quando o ruı́do ambiente ultrapassa
determinados nı́veis);
• a perda de privacidade (em algumas situações, em locais públicos, a
fala torna-se inconveniente devido à falta de privacidade que acarreta);
• a dificuldade de implementação devida à elevada exigência de recursos
de computação (por exemplo, actualmente não é ainda viável instalar
num dispositivo como um telemóvel, sem recurso à rede, um reconhecedor de fala contı́nua de médio ou grande vocabulário);
• a dificuldade no desenvolvimento devida à elevada exigência de recursos sobretudo para construção dos sistemas (por exemplo, para o
português europeu não é fácil ter acesso a um bom ”léxico de pronunciação”);
• o potencial para consequências sociais nefastas (por exemplo, embora
a utilidade dos sistemas Interactive Voice Response (IVR) seja indiscutı́vel em grande número de Aplicações, frequentemente a sua utilização acarreta a perda de postos de trabalho).

3.1.2

Estado da arte ao nı́vel do desempenho

Relativamente ao estado da arte ao nı́vel do desempenho dos SRAF, é interessante começar por apresentar alguns resultados1 que ilustram a evolução
desta tecnolgia na última década. As curvas mostradas na figura 3.1 correspondem a Aplicações importantes na história da tecnologia do RAF, constituindo ainda muitas delas tarefas standard usadas para comparar o desempenho de diferentes técnicas e SRAFs. Os progressos tecnológicos reflectem1

http://www.speechtek.com/East2007/Presentations/C204 Meteer.pps
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Figura 3.1: Evolução do desempenho da tecnologia do RAF na década de
1990.
se no comportamento das curvas. É bem visı́vel que algumas das curvas
evoluem para valores de taxa de palavras erradas (WER) muito baixos, em
alguns casos, praticamente nulos. Relativamente a outras Aplicações, obviamente as mais difı́ceis, verifica-se alguma evolução mas o valor final do erro é
ainda demasiado elevado. A tabela 3.1 caracteriza sumariamente cada uma
dessas Aplicações; as colunas ”#Pal”, ”DF”e ”Fala”, correspondem respectivamente a ”numero de palavras do vocabulário”, ”Dependência do Falante”e
”modo de Fala”(o qual pode ser ”fala contı́nua, modo leitura”CS-R, ou ”fala
contı́nua”, CS, e ”conversação fluente”, Conv). É por exemplo interessante
Referência
Resource Managment
Res Manag Spkr Dep
Connected Digits
WSJ 5K Vocab
WSJ 64K Vocab
Broadcast News
SWBD Conver Teleph
Call Home

#Pal
1K
1K
10
5K
64K
64K
?
27K

DF
N
S
N
N
N
N
N
N

Fala
CS-R
CS-R
CS-R
CS-R
CS-R
CS-R
Conv
Conv

Perplexidade
60
?
10
111 biGram
244 biGram
174 triGram
120 biGram
≈100

Observações
mic; 16KHz
mic; 16KHz
mic; 16KHz
mic
mic
8KHz
telef; 8KHz
telef; 8KHz

Tabela 3.1: Resumo das caracterı́sticas das Aplicações relativas à figura 3.1
verificar como os valores de WER são muito inferiores para a Aplicação
”Resource Management”quando se aborda como dependente do falante (2a
58

linha). Note-se, por exemplo, a Aplicação ”Connected Digits”, consistindo
no reconhecimento de sequências de dı́gitos verbalizadas por um grande
número de falantes, em que a taxa de erro é virtualmente nula. No outro
extremo, a Aplicação ”Call Home”apresentava no final da década enormes
dificuldades, em virtude da conversação fluente se encontrar pejada de interrupções, interjeições e outros tipos de sons (por exemplo, o tı́pico ”humm”),
além de que a banda efectiva é inferior a 4KHz. Também as aplicações
”Broadcast News”e ”SWBD Conversation Telephone”apresentavam no final
da década valores de WER ainda muito elevados, aproximadamente 15% e
30%, respectivamente; resultados publicados (mesma fonte atrás referida)
em 2003, reportam valores de WER, aproximadamente 10% e 25%, como
se ilustra na figura 3.2. O gráfico da figura 3.2 é também interessante pelo

Figura 3.2: Evolução do desempenho da tecnologia do RAF no inı́cio deste
milénio, para duas aplicações particulares.
facto de apresentar expectativas sobre a evolução dos resultados para essas
duas aplicações em particular; sugere-se a pesquisa de resultados mais recentes, facilmente acessı́veis através da Web, e o consequente confronto com
as extrapolações apresentadas.

3.1.3

Aplicações Importantes

Destacam-se a seguir algumas das aplicações actualmente mais interessantes
e/ou promissoras. Será um exercı́cio interessante, imaginar e conceber novas
Aplicações.
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Engenharia da Acessibilidade
Este domı́nio de Aplicação, frequentemente designado por ”Ajudas Técnicas”,
releva o papel da Engenharia ao serviço da Sociedade. É importante sublinhar este aspecto pois no concreto estas Aplicações contribuem para melhorar a qualidade de vida de pessoas com determinadas incapacidades fı́sicas,
em resultado de deficiência ou da idade. É também muito importante o facto
de muitas vezes estas Ajudas Técnicas permitirem à comunidade em geral
passar a benificiar da capacidade que muitas destas pessoas detêm. Existem muitas situações onde as Ajudas Técnicas baseadas no RAF podem ser
importantes. Porém é importante ter presente as debilidades do RAF, por
exemplo em ambientes ruidosos. Mencionam-se a seguir alguns exemplos:
• pessoas com surdez, ou surdez parcial acentuada, podem benificiar da
utilização de SRAFs capazes de efectuar a transcrição ortográfica de
fala, ou outros sons;
• pessoas com limitações ao nı́vel dos membros superiores, por exemplo
amputadas ou pacientes com determinadas doenças neuromusculares,
podem em alguns casos substituir o teclado/rato pela voz na utilização
do computador;
• pessoas acamadas (frequentemente em resultado de problemas de saúde
relacionados com idade muito avançada), podem socorrer-se de comandos por voz para, por exemplo, ”simplesmente”controlar a persiana da
janela.
Um aspecto muito importante em relação a algumas destas Aplicações
reside no facto de em geral poderem ser desenvolvidos SRAF dependentes
do falante, permitindo a sua ”afinação”para reduzir as taxas de erro.
Outro aspecto interessante reside no facto de os SRAF poderem ”ultrapassar”a capacidade de percepção humana em determinadas circunstâncias.
Isto pode suceder no caso da fala produzida por pessoas que padecem com
determinadas formas de disartria. Em alguns desses casos, em que a fala
apresenta ”padrões”suficientemente distintos embora a articulação se desvie da norma, a generalidade das pessoas (excluindo familiares e amigos,
ou pessoas com maior capacidade de percepção de fala) tem dificuldade em
perceber o paciente mas determinadas Aplicações de RAF poderão ser úteis.
Também o facto de o utilizador se encontrar relativamente imóvel em
algumas Aplicações facilita a extracção de informação útil da imagem da
sua face, o que poderá resolver o problema colocado pela falta de robustez
acústica.
Existe uma comunidade relativamente grande de investigadores neste
domı́nio de Aplicações do RAF, incluindo especialistas em saúde, encontrandose muita informação na Web; para pesquisa, basta utilizar as palavras-chave:
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ASR (automatic speech recognition), acessibilidade (accessibility), ajudas
técnicas (technical aids), etc..
Burótica
Este é outro domı́nio onde se têm desenvolvido diversas Aplicações baseadas
em interfaces de fala. Uma das mais importantes consiste nos chamados editores por voz, existindo diversos produtos no mercado. Em geral, no inı́cio
da sua utilização estes editores apresentam um comportamento bastante
aquém do desejado, e até do esperado, mas progressivamente melhoram o
seu desempenho em virtude de técnicas de adaptação de que estão dotados. Outros exemplos consistem no controlo e utilização, através da voz, de
grande número de aplicações informáticas, como por exemplo, possibilitando
a interacção com um progama de e-mail através de um comando como: ”lê
as últimas mensagens de e-mail”. Nestas aplicações incluem-se browsers que
pemitam a interação através de fala com páginas Web.
Serviços via rede telefónica
Os designados sistemas Interactive Voice response (IVR) têm merecido grande
expansão, substituindo os call-centers ”tradicionais”ou sendo neles integrados por exemplo com a função de encaminhar chamadas. Aqui têm um
papel importante também ao nı́vel da qualidade do respectivo serviço. Em
algumas Aplicações, onde o volume de chamadas é muito grande, constituem uma Aplicação praticamente imprescindı́vel na actualidade. A sua
”popularidade”deve-se também em grande medida à redução dos custos de
funcionamento do respectivo serviço. Os primeiros sistemas de ”atendendimento/encaminhamento automático de chamadas”baseavam-se sobretudo
na tecnologia DTMF (Dual-Tone Multi-frequency). A introdução da tecnologia do RAF melhorou a ”amigabilidade”, embora os Modelos Linguı́sticos
utilizados continuem a ser em geral demasiado rı́gidos. Frequentemente, os
sistemas IVR estão integrados em interfaces de fala para os mais diversos
fins, como por exemplo, reserva de bilhetes, aquisição de produtos, pesquisa
de bases de dados, etc.. Dado o valor comercial deste domı́nio de Aplicações,
tenta-se dotar estes sistemas com tecnologias ”de ponta”nas áreas do RAF,
Processamento Linguı́stico, etc. (por exemplo, a ”detecção automática de
tópicos”para acesso remoto e automático a informação).
Domótica
O surgimento, relativamente recente, das designadas ”casas inteligentes”tem
facilitado o desenvolvimento de Aplicações baseadas no RAF para este ambiente especı́fico. Outros factores importantes residem no crescente envelhecimento das populações em grande parte das regiões do planeta, assim
como os ”novos”modelos de organização social têm conduzido ao isolamento
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de grande número de pessoas. A tecnologia do RAF pode ter um papel
muito importante para melhorar a qualidade de vida destas pessoas que se
encontram em situações de maior solidão. Por exemplo, uma pessoa que
viva sozinha e que em virtude de idade muito avançada tenha algumas dificuldades de mobilidade, pode benificiar com determinadas Aplicações do
RAF para controlo por voz de dispositivos em sua casa. De facto, existe no
mercado já uma gama apreciável de produtos para este ambiente especı́fico,
os quais podem ser facilmente pesquisados na Web.
Automóvel
Desde há cerca de uma década tem existido um forte empenho por parte de
alguns construtores da indústria automóvel para integrar em alguns dos seus
modelos interfaces de fala para accionamento de determinados dispositivos,
como por exemplo, elementos dos sistemas de navegação, aquecimento, ventilação e som. Esta abordagem tem como objectivo principal melhorar a
segurança, o que dispensa qualquer explicação, além de que tem também
um papel promocional desses modelos (e da própria marca) importante.
Acrescente-se que neste tipo de aplicações o SRAF se baseia frequentemente
no sinal acústico de fala mas também na imagem da face do condutor. Esta
abordagem é importante porque o ambiente acústico na cabina de um automóvel é muito desfavorável, mesmo em viaturas com relativamente boa
insonorização. Por outro lado, a posição relativamente imóvel do condutor,
e apesar da rotação da cabeça e de problemas provocados por sombras ou
iluminação variável poderem criar algumas dificuldades, permite a extracção
de caracterı́sticas visuais relativamente robustas.
Indústria
Também na indústria, e em particular em determinados tipos de actividades em ambientes fabris, a tecnologia do RAF proporciona Aplicações que
melhoram substancialmente a segurança, ou a eficiência, ou o conforto dos
operários. Existem Aplicações muito diversas, mas que em geral têm em
comum a vantagem que resulta da possibilidade da utitilização da voz para
comandar determinadas acções, ”reservando”as mãos para executar outras.
Lazer
A indústria do lazer tem vindo a aproveitar, desde há já algum tempo, a
tecnologia do RAF. Provavelmente, as aplicações em ”jogos de computador”são aquelas que têm maior expressão, mas existe grande número de
outras Aplicações muito especı́ficas (citando apenas um exemplo ilustrativo:
mesas de bilhar com registo de resultados através de fala).
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3.2

Plataformas de Desenvolvimento

Naturalmente, os pioneiros (até há cerca de 30 anos atrás) da tecnologia do
RAF eram forçados a desenvolver os seus sistemas escrevendo todo o código
(no mı́nimo algumas dezenas de milhar de linhas) necessário para criar os
módulos de Análise, MA e ML, Descodificador, além de muitas outras ferramentas para processamento de informação. Desde então começaram a
surgir diversas plataformas, grande parte delas com algumas caracterı́sticas
muito interessantes, que permitem criar SRAFs com muito menos esforço.
Algumas dessas plataformas foram criadas e desenvolvidas por estudantes
(pós)graduação, integrados em laboratórios de investigação, e estão disponı́veis na Web, podendo ser utilizadas livremente, ou quase. E é claro
que existem outras plataformas, sobretudo desenvolvidas por empresas, cujo
acesso não é livre.
Algumas plataformas são orientadas para o desenvolvimento de produtos ”acabados”, enquanto outras são mais vocacionadas para a investigação.
Sobretudo no primeiro caso, é frequente proporcionarem um ambiente de
programação dotado com uma interface gráfica e integrando já os componentes essenciais do ”motor de reconhecimento”. É dispensado o aprofundamento de conhecimentos sobre os aspectos ”mais técnicos”do RAF mas,
por outro lado, a dificuldade no acesso aos ”detalhes”pode impedir mesmo
a optimização do desempenho. Em geral estas plataformas são objecto de
frequentes alterações (upgrades), verificando-se a natural competição com
produtos concorrentes, o que exige um esforço signiticativo e quase permanente de actualização. Refiram-se, como exemplos importantes, a plataforma SAPI (Microsoft Windows Speech API e os standards concorrentes
VoiceXML e SALT, estes últimos vocacionados para a criação de interfaces
de fala em páginas Web (através de extensões a markup languages existentes).
No caso das plataformas que apresentam alguma vocação para a investigação, podem ainda distinguir-se aquelas que são dedicadas ao RAF
enquanto outras, como por exemplo é o caso do Matlab, embora não sendo
especı́ficas disponibilizam um conjunto de toolboxes com ”tudo”o que é necessário para fazer investigação e construir um SRAF. A plataforma HiddenMarkov Tool-Kit (HTK) é sem margem para dúvida a mais utilizada actualmente, e desde há praticamente duas décadas, pela comunidade de investigadores em RAF. Sublinhe-se que apesar desta vocação pela investigação,
o HTK é também muito utilizado para o desenvolvimento de produtos ”acabados”. A grande diferença é que geralmente exige um melhor conhecimento dos detalhes técnicos, quando comparado com outras plataformas.
O facto de não disponibilizar uma interface gráfica - excepto nas ferramentas de aquisição de sinal, as operações são efectuadas através do processo
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”clássico”linha-de-comando - é mesmo uma vantagem, uma vez que se torna
muito eficiente a sua utilização através de shell scripts e ficheiros de configuração. Além disso, sendo todas as operações definidas através de ficheiros
de texto, faz com que esta informação fique automaticamente registada para
posterior análise, ou outro fim. Além do mais, as sucessivas versões são actualizadas, integrando os progressos tecnológicos com ”provas dadas”. Na
secção 4 é proposto um trabalho laboratorial baseado na construção de uma
interface de fala utilizando a plataforma HTK.

3.3

Recursos de Dados

Já por diversas vezes se enfatizou a importância dos recursos de dados,
para treino e testes de desenvolvimento dos SRAF. Demasiadas vezes é necessário criar estes recursos porque não existem bases de dados adequadas
à Aplicação, ou o seu custo é excessivo, ou embora existam não estão disponı́veis. Discutiram-se também alguns aspectos relacionados com a dificuldade em criar estes recursos. A partilha destes recursos entre grupos de
investigação, incluindo outros parceiros da ”comunidade do processamento
automático de fala”, frequentemente mediante a aceitação de determinados
compromissos, é uma alternativa que tem já alguma expressão. Mas com
bastante frequência a solução passa pela compra, recorrendo a entidades
especializadas nesta actividade (por exemplo, LDC: Linguistic Data Consortium 2 ).
Bases de Dados Acústicas e Audio-Visuais
O Sinal acústico e/ou visual de Fala é uma das componentes destas Bases de
Dados (BD). Em geral, a BD contém outras componentes, tais como: transcrição ortográfica e/ou fonética; informação de segmentação e anotação, aos
nı́veis de palavra ou fonema; informação sobre as condições de gravação e
opções de pós-processamento; informação sobre os sujeitos falantes (lı́ngua/dialecto,
sexo, idade, nı́vel académico, eventuais caracterı́sticas particulares da fala,
etc.); e recomendações sobre partições para treino e teste, permitindo estabelecer standards para avaliação comparativa de sistemas (benchmark references).
Quanto ao tipo de Aplicações que podem ser encontradas em BDs disponı́veis, destacam-se as seguintes, agrupadas segundo o modo de fala e o
método de aquisição ou o canal de transmissão (basado no ”Catálogo”do
LDC)):
• ”leitura”e microfone (microphone speech):
2

http://www.ldc.upenn.edu
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– ”TIMIT”: inglês; +1 hora; 630 falantes; segmentada e anotada
ao nı́vel fonético e manualmente! (US$150 / US$250);
– ”TIDIGITS”: inglês; +1 hora; 326 falantes, cada um lê 77 sequências
de dı́gitos (US$150 / US$250);
– ”Speecon”: português, 33 DVDs, 605 falantes, c/ pequena parte
de fala espontânea (e50,000 / e67,000); informação no site de
European Language Resources Association (ELRA)3 );
• ”leitura”e video-câmara (audio-visual speech):
– ”AV-TIMIT”: inglês, ≈ 4 horas, 223 falantes, 3608 frases;
– ”VidTIMIT”: inglês, 43 falantes, cada um lê 10 frases curtas
(free);
• conversação e microfone (microphone conversation):
– ”HCR Map Task Corpus”: inglês, 18 horas, 64 falantes;
– ”CORAL”: português, 5 CDs, 32 falantes; inclui diversos nı́veis
de anotação;
• ”leitura”e telefone (telephone speech):
– ”CTIMIT”: baseada na ”TIMIT”, mas com o canal de transmissão através de telemóveis com diferentes caracterı́sticas, por
vezes bastante adversas (US$250);
– ”Portuguese SpeechDat”: português; 11 CDs, 8KHz/8bit; 4027
falantes; rede telefónica fixa; 4027 falantes; inclui léxico de pronunciação (e28,000 / e40,000);
• conversação e telefone (telephone conversations):
– ”CALLHOME”: várias lı́nguas além do inglês, mas não português; 120 chamadas, cada uma com duração até 30 minutos;
– ”Speecon”: português; contém uma pequena parte de fala espontãnea, como se referiu;
• noticiários (broadcast news)
– ”English Broadcast News”: inglês; 104 horas de transmissão de
várias estações de Rádio e TV;
• aplicações ”de campo”(field recordings):
– ”Air Traffic Control BOS”: inglês; 2 CDs; vários falentes; pequeno vocabulário; ambiente ruidoso, com material gravado em
torre de controlo aéreo; BD dedicada a investigação de técnicas
de robustecimento ao ruı́do (US$200 a US$300).
3

http://catalog.elra.info
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Corpora de Texto
Estes recursos são essenciais para o treino e desenvolvimento do ML, tal
como se estudou.
No caso particular da lı́ngua portuguesa, encontram-se disponı́veis recursos de texto muito interessantes através da Linguateca4 , entre outras
entidades. Deve sublinhar-se que a situação é muito melhor comparando
com as Bases de Dados Acústicas. Por exemplo, o corpora em português
”CETEMPúblico”contém Extractos de Textos Electrónicos MCT/Público,
num total de aproximadamente 180 milhões de palavras e pode ser descarregado, sem custos, no site da Linguateca. Outro exemplo, o já referido corpora ”CORAL”, contém a transcrição ortográfica (entre outras) de diálogos
falados em português, encontrando-se disponı́vel (ELRA) pela importância
de e1,500 a e20,000 dependendo dos fins a que se destina (investigação,
comércio) e do tipo de comprador (Academia, Indústria).
Em outras lı́nguas, como é o caso do inglês, francês e alemão, existem
bastantes mais recursos, naturalmente, como se pode constatar através dos
sites do LDC ou da ELRA.
Outros Recursos de Dados
Para a construção de um SRAF são geralmente necessários outros recursos
de dados para além de corpora acústico/visual e texto.
Em geral é também necessário, ou pelo menos muito conveniente, que
parte do material áudio/vı́deo se encontre segmentado e anotado, frequentemente ao nı́vel fonético, permitindo ”semear”os modelos elementares (HMMs,
tipicamente) que constituem o MA. Esta informação de segmentação e anotação
(labelling) pode ser obtida por processos automáticos mas geralmente os resultados obtidos são de qualidade inferior aos que se podem obter ”manualmente”, através de especialistas. Sendo este processamento ”manual”muito
custoso, é um recurso escasso, sobretudo em lı́nguas como o português; no
caso do inglês, é muito utilizada a BD ”TIMIT”.
Outro recurso geralmente muito importante consiste no chamado ”léxico
de pronunciação”, o qual define as palavras do Vocabulário a partir das
unidades liguı́sticas elementares, tipicamente fonemas (ver secção 2.2.1).
No caso particular do português estes recursos existem (basta adquirir um
”bom”dicionário) mas não existe um bom léxico disponı́vel, livremente, para
desenvolvimento de Aplicações em RAF (tanto quanto é do conhecimento
do autor). Em outras lı́nguas, como é o caso do inglês, existem ”léxicos de
pronunciação”com grande qualidade e facilmente acessı́veis.
4

http://www.linguateca.pt
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3.4

Outras Ferramentas

Existem diversas ferramentas que são muito úteis para o desenvolvimento
de SRAFs, para além das disponibilizadas pelas plataformas de desenvolvimento, já referidas.
Os próprios sistemas operativos podem disponibilizar ferramentas úteis,
uma vez que uma parte significativa do ”trabalho”de desenvolvimento envolve a ”manipulação”de dados (ficheiros texto, etc.). Por exemplo, em
ambiente Linux existem muitos comandos (caso de sort, etc.) que efectuam operações muito úteis sobre ficheiros de texto. No caso especı́fico
da Modelação Acústica pode destacar-se, pela sua qualidade, muito úteis
sobre ficheiros de texto. No caso especı́fico da Modelação Acústica pode
destacar-se, pela sua qualidade, o programa ”PRAAT”5 . No caso especı́fico
da Modelação Linguı́stica, destacam-se, por exemplo, vários programas free
para Geração automática de n-Grams a partir de Corpora de texto (N-Gram
extracting tools).

5

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Capı́tulo 4

Laboratório de RAF
Neste capı́tulo é proposta a realização de dois trabalhos práticos, com os
quais se pretende no essencial adquirir alguma sensibilidade sobre aspectos importantes da tecnologia do reconhecimento automático da fala. O
primeiro trabalho consiste numa abordagem experimental de determinadas
caracterı́sticas do Sinal (acústico) de Fala que acarretam dificuldades ao
processo de reconhecimento automático. O segundo trabalho consiste na
construção e estudo de um sistema de reconhecimento automático de fala,
para uma aplicação relativamente simples, utilizando a plataforma de desenvolvimento HTK.
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4.1

O Sinal de Fala e o RAF

O Trabalho Prático no 1 da parte do programa desta disciplina relativa ao
reconhecimento automático de fala designa-se por ”Análise de algumas caracterı́sticas da fala importantes para o reconhecimento automático de fala”.
Popoe-se um breve estudo experimental em torno da seguinte questão central: quais são algumas caracterı́sticas da comunicação oral, e do respectivo
sinal de fala, que tornam o reconhecimento automático de fala uma tarefa
difı́cil? No âmbito deste trabalho destacam-se as seguintes (outros aspectos,
para além destes, foram apresentadas na secção 1.1.4):
• Na comunicação oral, a informação linguı́stica que se pretende capturar encontra-se geralmente diluı́da no sinal juntamente com informação
para-linguı́stica (transmitindo intenções, atitudes, emoções, etc.) e
extra-linguı́stica (idade, sexo, estado psı́quico e/ou fı́sico, etc.), o que
origina maior variabilidade do sinal e por consequência maior dificuldade para o RAF;
• Por outro lado, o sinal é frequentemente incompleto no que respeita ao
conteúdo linguı́stico, o que se pode verificar em nı́veis de abstracção
elevados, com omissão de palavras ou até frases, ou em nı́veis mais
próximos do sinal, por exemplo, com a ocorrência de fenómenos de
elisão fonética;
• Outra dificuldade importante reside no facto de o sinal de fala ser
contı́nuo, verificando-se transições suaves entre as unidades linguı́sticas,
às quais estão associados fenómenos de co-articulação; ou seja, a realização de um som elementar é fortemente dependente do contexto
em que se encontra, ocorrendo mesmo co-articulação entre palavras
contı́guas;
• Além disso, a distorção temporal é a regra, o que levanta grandes
dificuldades a alguns tipos de sistemas para RAF;
• Em aplicações independentes do falante, a grande variabilidade do
sinal de fala devida à mudança do utilizador apresenta geralmente
grandes dificuldades para o RAF;
• Esta variabilidade pode verificar-se ao nı́vel do sinal, quando por exemplo um falante produz um som muito nasalado devido a alguma caracterı́stica fisiológica, ou também a um nı́vel linguı́stico superior,
por exemplo se um falante tem uma maneira de falar anormalmente
enfática;
• Mas também em sistemas dependentes do falante se verificam, em
geral, importantes alterações do sinal em função das condições fı́sicas
ou do estado emocional do utilizador;
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• Em qualquer dos casos, o facto é que a comunicação oral decorre naturalmente sem grandes exigências de constância na produção da fala,
o que constitui um obstáculo importante para o RAF;
• Considere-se, por último, a grande susceptibilidade do sinal de fala a
perturbações no canal acústico ou de transmissão electromagnética,
como por exemplo ruı́do ambiente ou distorção na linha de transmissão.
Para a realização deste trabalho é fornecido um conjunto de dados, extraı́dos da Base de dados ”TIMIT”e também vários ficheiros WAV onde estão
registados sons que permitem recriar diferentes situações de ruı́do ambiente.
Propoe-se o programa PRAAT (já conhecido dos alunos) como principal
ferramenta computacional.
No Guião do trabalho (Anexo A) encontram-se detalhados os procedimentos necessários para o executar e submeter a avaliação (envolve o ”preenchimento”e entrega de um documento em formato digital).

4.2

Construção e estudo de um SRAF

O Trabalho Prático no 2 da parte do programa desta disciplina relativa ao
reconhecimento automático de fala designa-se por ”Construção e estudo
de um Sistema de Reconhecimento Automático de Fala”. Trata-se de um
SRAF para uma Aplicação relativamente simples, mas já com algumas caracterı́sticas interessantes, que no essencial se caracteriza por:
• ser dependente do falante;
• são verbalizadas frases com mais do que uma palavra, mas tendo o cuidado de evitar efeitos de co-articulação entre as palavras (a abordagem
tecnológica para este modo de falar designa-se geralmente connected
speech recognition);
• o vocabulário é pequeno;
• o ambiente acústico é pouco ruidoso.
O conjunto de especificações encontra-se detalhado no Guião do trabalho
(Anexo B).
Não é fornecido qualquer conjunto de dados com material acústico, sendo
portanto necessário proceder à sua aquisição e respectiva anotação. Para o
efeito poderá ser utilizado o programa PRAAT ou a interface de aquisição
de sinal do HTK (ver secção 3.2).
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No Guião existem também orientações sobre o projecto do SRAF, mas
algumas das opções a tomar encontram-se ”em aberto”. Por exemplo, não
são fornecidas indicações sobre as topologias dos HMMs ou o tipo de mistruras gaussianas (ver secção 2.2.2). O Guião contém ainda a informação necessária sobre o HTK, de maneira a permitir muito facilmente definir o ML,
definir e treinar o MA, e implementar o Descodificador. Está também estabelecido um teste a realizar ao SRAF criado. Naturalmente, este trabalho
apenas permite explorar uma parte do conjunto de ferrramentas disponı́veis
no HTK.
Na segunda parte do trabalho propoe-se a preparação e execução de um
breve estudo, não especificado no Guião e portanto apelando à criatividade
dos alunos, que incida sobre algum aspecto considerado interessante e que
permita extrair algum resultado significativo.
Finalmente, deve ser produzido um pequeno relatório (máximo de 2 folhas A4, de acordo com os detalhes indicados no Guião).
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Apêndice A

Trabalho Prático: O Sinal de
Fala e o RAF
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PFAL/MIEEC – 2009/10
(Reconhecimento Automático de Fala)

Trabalho Prático nº1

Análise de algumas características da fala
importantes para o reconhecimento automático de fala

PARTE I

Introdução
O reconhecimento automático de fala (RAF) é geralmente uma tarefa difícil, o que se deve em grande medida
a algumas características da comunicação oral e do respectivo sinal de fala. Neste trabalho fazse uma breve
abordagem a este assunto, na sequência dos aspectos que a seguir resumem. Na comunicação oral, a
informação linguística que se pretende capturar encontrase geralmente diluída no sinal juntamente com
informação paralinguística (revelando intenções, atitudes, emoções, etc.) e extralinguística (por exemplo, a
idade, o sexo, o estado psíquico e/ou físico, etc.), o que origina maior variabilidade do sinal e por
consequência maior dificuldade para o RAF. Por outro lado, o sinal é frequentemente incompleto no que
respeita ao conteúdo linguístico, o que se pode verificar em níveis de abstracção elevados – com omissão de
palavras ou até frases (como diz o provérbio: para bom entendedor meia palavra basta) – ou em níveis mais
próximos do sinal – por exemplo, com a ocorrência de fenómenos de elisão fonética . Outra dificuldade
importante reside no facto de o sinal de fala ser contínuo, com transições suaves entre as unidades linguísticas,
ocorrendo fenómenos de coarticulação (mesmo entre palavras contíguas), ou seja, a realização dos sons
elementares é fortemente dependente do seu contexto. Além disso, a distorção temporal é a regra, o que
levanta grandes dificuldades a alguns tipos de sistemas para RAF. Em aplicações para múltiplos falantes,
designadas “independentes do falante”, a grande variabilidade do sinal de fala devida à mudança do utilizador
apresenta geralmente grandes dificuldades para o RAF. Esta variabilidade pode verificarse ao nível do sinal
(se, por exemplo, um determinado falante produz um som muito nasalado devido a alguma característica
fisiológica) ou também a um nível linguístico de abstracção superior (por exemplo, se um falante tem uma
maneira de falar anormalmente enfática). Mas também em sistemas “dependentes do falante” se verificam, em
geral, importantes alterações do sinal em função das condições físicas ou do estado emocional do utilizador.
Em qualquer dos casos, o facto é que a comunicação oral decorre naturalmente sem grandes exigências de
constância na produção da fala, o que constitui um obstáculo importante para o RAF. Considerese, por
último, a grande susceptibilidade do sinal de fala a perturbações no canal acústico ou de transmissão
electromagnética (por exemplo, ruído ambiente, ou distorção na linha de transmissão).

Dados
Apresentase em seguida o material acústico e outra informação necessários para a realização deste trabalho.
Esses dados encontramse na pasta PFAL0910S1_TP1, que contém 3 ficheiros e 14 subpastas. Esses ficheiros
são:
SPKRINFO.TXT

contém material acústico e informação relativa a 13 falantes extraídos da base de
dados TIMIT1, seguramente a mais utilizada, desde há mais de duas décadas,
pela comunidade do RAF;

PHONCODE.DOC

contém informação acerca do conjunto de fonemas que integra o material
fornecido (e referidos nos ficheiros SA1.PHN);

TIMITDIC.DOC

contém outra informação sobre o léxico, que poderá ser útil (por exemplo, para
interpretar melhor a transcrição fonética do material disponibilizado e presente
nos ficheiros .PHN).

A cada um dos 13 falantes já referidos corresponde uma subpasta, cujo nome consiste numa string com 4
caracteres. Essa string, que identifica também o falante no ficheiro SPKRINFO.TXT, é doravante designada
por COD_FAL. Em cada uma destas 13 subpastas existem 4 ficheiros:
<COD_FAL>.WAV

contém as amostras do sinal acústico correspondente à verbalização da frase “She
had your dark suit in greasy wash water all year”; o sinal está amostrado à taxa de
16.000 amostras por segundo e cada amostra está quantificada em 16 bit;

SA1.TXT

contém a transcrição ortográfica da frase efectivamente gravada no ficheiro
<COD_FAL>.WAV, e correspondente ao prompt acima referido;

SA1.WRD

ficheiro texto que contém a informação de segmentação, ao nível das palavras, do
sinal acústico gravado em <COD_FAL>.WAV; a cada uma das palavras da frase
corresponde uma linha; cada linha inicia com um número inteiro que é o índice
da primeira amostra correspondente à palavra (notar que fs=16000); seguese
outro número, correspondente à última amostra da palavra; a transcrição
ortográfica da palavra é apresentada no final da linha;

SA1.PHN

ficheiro texto que contém a informação de segmentação, neste caso ao nível do
fonema; a informação é apresentada da mesma maneira que no ficheiro anterior,
com a diferença de agora se tratar de uma linha por cada fonema.

Existe ainda uma subpasta de PFAL0910S1_TP1, com o nome BERKLEE2, que contém um conjunto de
ficheiros WAV onde estão registados sons, que permitem recriar diferentes situações de ruído ambiente, e que
se destinam a perturbar os exemplos da base de dados TIMIT (será um dos pontos do trabalho).

1
2

http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/
http://www.berklee.edu/

Ferramentas
Propõese o programa PRAAT como principal ferramenta computacional para a realização deste trabalho.
Poderá também ter interesse utilizar o programa Matlab e a toolbox ’Voicebox’ 3.
Produto do trabalho
Este guião tem duas partes, sendo a 2ª parte disponibilizada também em suporte informático através do
ficheiro PFAL0910S1_TP1.DOC, o qual deve ser editado, convertido para PDF, e enviado para o email
vpera@fe.up.pt (não utilizar cópia em papel). O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupo
constituído por dois alunos. O prazo para entrega termina na aula seguinte àquela em que o trabalho teve
início (uma semana, portanto). Neste ficheiro encontramse assinalados os locais onde deve ser inserido texto
ou alguma figura (note que o programa PRAAT gera ficheiros .EPS com a representação gráfica das amostras,
espectrogramas, etc., que podem depois ser facilmente integrados neste .DOC). A inserção deve ser feita logo
a seguir ao símbolo ’’, eliminando o texto em cor vermelha que aí se encontra. É importante respeitar os
limites de palavras indicados nos campos correspondentes a texto (utilize função wordcount do WORD); no
final deste ficheiro existe um espaço reservado para eventuais acrescentos que pretenda fazer.
Avaliação
Os aspectos essenciais que serão considerados para a atribuição da classificação neste trabalho são os
seguintes:
•

nível de conhecimentos manifestado;

•

capacidade de utilização desses conhecimentos;

•

correcção e clareza da exposição.

A contribuição deste trabalho para a classificação geral na disciplina tem o peso indicado na Ficha da
disciplina.

VCP, FEUP, Nov/2009

3

http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/voicebox/voicebox.html

PFAL/MIEEC – 2009/10
(Reconhecimento Automático de Fala)
Trabalho Prático nº1

Análise de algumas características da fala
importantes para o reconhecimento automático de fala

PARTE II

Nome(s): ___________________________________(;) __________________________________________

Iniciar
Copie a pasta PFAL0910S1_TP1 para local conveniente e verifique o seu conteúdo. Ouça, pelo menos uma
vez, cada uma das treze frases registadas. Para um qualquer dos falantes, observe com brevidade o conteúdo
dos restantes ficheiros disponíveis (.WRD, .PHN e .TXT). Na pasta principal, abra também os ficheiros
SPKRINFO.TXT, PHONCODE.DOC e TIMIT.DOC.
Informação extra/paralinguística
A partir da audição do material acústico fornecido (repita as vezes que necessitar), identifique pelo menos um
segmento de sinal acústico onde seja claro que ele encerra informação extra/paralinguística.
Preencha os seguintes campos:
•

código do falante
 COD_FAL

•

instante inicial
 __,_ (s)

•

instante final
 __,_ (s)

•

breve caracterização da informação extraída, classificandoa como extra, ou para, linguística; note
que pode mencionar pistas que eventualmente detectou e que possam afectar de maneira significativa
o desempenho do sistema para efeitos do RAF; note ainda que o ficheiro SPKRINFO.TXT contém
informação relevante sobre os falantes

 (máx. 100 palavras)
Coarticulação
Pesquise novamente o material acústico com vista a identificar pelo menos uma ocorrência clara de
fenómenos de coarticulação, eventualmente entre palavras adjacentes.
Preencha os seguintes campos:
•

código do falante
 COD_FAL

•

instante inicial
 __,_ (s)

•

instante final
 __,_ (s)

•

espectrograma correspondente ao segmento seleccionado; se parecer indicado, edite a figura
assinalando, por exemplo, marcas de segmentação
 espectrograma

•

discuta aspectos que lhe pareçam importantes no exemplo apresentado, sobretudo na perspectiva do
RAF
 (máx 100 palavras)

Deformação temporal
Seleccione duas ocorrências de uma mesma unidade linguística (por exemplo, palavra, sílaba ou fonema) que
constituam um bom exemplo de deformação temporal do sinal de fala (os exemplos podem não pertencer ao
mesmo falante).
Preencha os seguintes campos:
•

código do falante do segmento_1
 COD_FAL

•

instante inicial do segmento_1
 __,_ (s)

•

instante final do segmento_1
 __,_ (s)

•

código do falante do segmento_2
 COD_FAL

•

instante inicial do segmento_2
 __,_ (s)

•

instante final do segmento_2
 __,_ (s)

•

espectrogramas dos dois segmentos seleccionados; edite as figura, se necessário, de maneira a mostrar
o (des)alinhamento entre os dois exemplos
 espectrograma_1
 espectrograma_2

•

caracterize de maneira sumária a situação seleccionada
 (máx 50 palavras)

Variabilidade interfalante
Seleccione duas realizações acústicas diferentes da mesma unidade linguística (palavra, fonema, etc.) que
manifestem uma nítida variação de características importantes do sinal (uma vez mais sobretudo na
perspectiva do RAF). Observe o efeito dessas variações não só nos espectrogramas, mas também nos
coeficientes Melcepstrais.
Preencha os seguintes campos:
•

código do falante do segmento_1
 COD_FAL

•

instante inicial do segmento_1
 __,_ (s)

•

instante final do segmento_1
 __,_ (s)

•

código do falante do segmento_2
 COD_FAL

•

instante inicial do segmento_2
 __,_ (s)

•

instante final do segmento_2
 __,_ (s)

•

espectrogramas e/ou MFCCs correspondentes aos dois exemplos seleccionados.

 espectrograma_1 e/ou MFCC_1
 espectrograma_2 e/ou MFCC_2
•

discuta sucintamente as observações feitas (seja prudente na extracção de conclusões)
 (máx 100 palavras)

Tipos de sons
Extraia do material acústico fornecido uma realização de cada uma das três classes de sons de fala seguintes:
vogal, consoante fricativa e consoante oclusiva (ou plosiva). O objectivo principal deste ponto é observar
como o sinal de fala apresenta “comportamentos” muito distintos para estas classes de sons (entre outras) e,
sobretudo, observar o efeito que estas diferenças podem ter na extracção de características eficazes para o
RAF. Por exemplo, poderá verificar que as vogais apresentam maior “estacionaridade” que as oclusivas, o que
tem implicações importantes na escolha da largura da “janela” de análise. Ou, ainda, como o espectro se
“espalha” de maneira muito diferente nas consoantes e nas vogais, o que conduz à utilização de préênfase.
Preencha os seguintes campos:
•

forma de onda e espectrograma da vogal seleccionada
 onda vogal
 espectrograma vogal

•

forma de onda e espectrograma da consoante fricativa seleccionada
 onda cons. fricativa
 espectrograma cons. fricativa

•

forma de onda e espectrograma da consoante oclusiva seleccionada
 onda cons. oclusiva
 espectrograma cons. oclusiva

•

caracterize sucintamente os diferentes tipos de sons apresentados, nos domínios temporal e espectral,
e refira alguns aspectos que lhe pareçam relevantes na análise desses sinais para efeitos de RAF
 (máx 200 palavras)

Ruído
Realize agora uma pequena experiência baseada na perturbação do sinal acústico através da adição de “ruído”.
Comece por seleccionar um segmento de sinal (por exemplo, uma palavra) e adicionelhe ruído (subpasta
BERKLEE), ajustando com algum cuidado o nível de ruído de maneira a que seja claramente perceptível a
existência de ruído mas a inteligibilidade seja muito pouco afectada (comparativamente, tal como quando
estamos a conversar com alguém e simultaneamente escutamos musica com “volume normal”).
Preencha os seguintes campos:

•

código do falante do segmento
 COD_FAL

•

instante inicial do segmento
 __,_ (s)

•

instante final do segmento
 __,_ (s)

•

identificação do ficheiro com o “ruído”
 nome do ficheiro

•

espectrogramas do segmento “limpo”, do segmento de “ruído” e do segmento contaminado
 espectrograma limpo
 espectrograma ruído
 espectrograma contaminado

•

MFCCs do segmento “limpo” e do segmento “contaminado”
 MFCC limpo
 MFCC contaminado

•

Faça uma análise comparativa das observações realizadas (quer nos espectrogramas quer nos MFCCs)
e extraia alguma(s) conclusão(ões) relevante(s) no âmbito do RAF
 (máx 100 palavras)

Notas (opcional)
Pode utilizar o seguinte espaço, se pretender completar alguma questão anterior ou acrescentar sugestões, etc.
 (máx folha A4)

VCP, FEUP, Nov/2009
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Trabalho Prático:
Construção e estudo de um
SRAF
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PFAL/MIEEC – 2009/10
(Reconhecimento Automático de Fala)
Trabalho Prático nº2

Construção e estudo de um Sistema de
reconhecimento automático de fala

Introdução
Neste trabalho propoese inicialmente a construção de um Sistema de Reconhecimento Automático de Fala
(SRAF) dedicado a uma Aplicação que embora seja relativamente simples, para facilitar a execução do
Trabalho, apresenta já algumas características interessantes. Propoese o reconhecimento de frases, com mais
do que uma palavra. O vocabulário é pequeno, permitindo a utilização de modelos “de palavra” e o respectivo
treino com material acústico com a duração total inferior a 1 min. As palavras são pronunciadas por um único
falante e de maneira a evitar efeitos de coarticulação entre elas. O ambiente acústico é pouco ruidoso,
dispensando a utilização de técnicas específicas de robustecimento. A construção do SRAF seguirá uma
abordagem que geralmente se designa por connected speech recognition. Será utilizada a plataforma de
desenvolimento HTK, actual standard na Tecnologia do RAF. Não é fornecido o material acústico, sendo
portanto necessário proceder à sua aquisição e respectiva segmentação e anotação, ao nível da palavra. Para o
efeito poderá ser utilizado o programa PRAAT ou a interface de aquisição de sinal do HTK. Este Guião
contém as orientações necessárias sobre o projecto do SRAF, mas algumas opções a tomar encontramse "em
aberto". É fornecida informação essencial sobre a utilização das ferramentas necessárias do HTK
(naturalmente, apenas se explora uma pequena parte desta plataforma), as quais tornam muito fácil a
definição do Modelo Linguístico, o desenho e treino do Modelo Acústico, e a implementação do
Descodificador.
Neste trabalho propoese também a preparação e execução de um Estudo com alguma inovação, pelo menos
no sentido em que não se encontra definido no Guião. Este Estudo deve incidir sobre algum aspecto do RAF
que o(s) aluno(s) considere(m) relevante e que permita extrair algum resultado significativo utilizando, se
possível, resultados já obtidos na 1ª parte do trabalho. Este Estudo será necessariamente muito breve,
correspondendo a um total de aproximadamente 4 horas de trabalho.
Este Guião está organizado da seguinte maneira: na Parte 1 é apresentada a Aplicação pretendida e os
procedimentos necessários para a construção do respectivo SRAF, incluindo a realização de um pequeno teste;
na Parte 2 são apresentadas apenas algumas indicações sobre o já referido Estudo.
Informação diversa
Este trabalho pode ser realizado individualmente ou em equipa, com 2 ou 3 alunos.
Prevese que a execução da 1ª parte do trabalho decorra, pelo menos parcialmente, numa aula TP e tenha uma
duração aproximada de 3 a 4 horas. Propoese que o Estudo correspondente à 2ª parte do trabalho seja
dimensionado de maneira a exigir um perído de aproximadamente 4 horas de trabalho para o levar a bom
termo.
O prazo para entrega do produto do trabalho termina no final da semana seguinte à última aula da parte da
matéria da disciplina relativa ao reconhecimento automático de fala.

Parte 1
1. Definição da Aplicação
Quando estiver concluída esta parte do trabalho deve encontrarse operacional, em modo de funcionamnto off
line, um SRAF para uma aplicação com as características que a seguir se estabelecem.
A aplicação é dependente do falante.
A aplicação baseiase no reconhecimento de frases com duas palavras. Essas palavras pertencem ao seguinte
vocabulário: Norte; Sul; Este; Oeste. A primeira palavra da frase poderá ser “Norte” ou “Sul” e a segunda
palavra poderá ser “Este” ou “Oeste”. Assim, por exemplo, a frase “Norte Este” é uma hipótese possível,
enquanto a frase “Norte Sul” não deverá ocorrer. As palavras são pronunciadas de maneira a que não ocorram
fenómenos de coarticulação significativos entre elas, podendo existir, embora não necessariamente, uma
breve pausa entre elas.
A aplicação decorre em ambiente relativamente pouco ruidoso (na eventualidade de existirem outros falantes
nas proximidades, não deverão “falar alto”), com o microfone posicionado a poucos centímetros do falante, e
num ambiente onde não se verifiquem outros tipos de perturbação com efeito significativo (por exemplo,
reverberação, em compartimentos “vazios”).

2. Procedimentos preparatórios
Sugerese que o trabalho seja executado sobre o Sistema Operativo Linux, embora outro SO possa ser
utilizado desde que permita instalar o HTK e o PRAAT.
Duranto o Guião, em alguns procedimentos será feita uma breve explicação das ferramentas do HTK aí
utilizadas. Informação mais detalhada poderá ser pesquisada, nomeadamente no Manual (de utilizador) do
HTK.
a) No caso de a platafoma HTK não se encontrar ainda instalada, fazer a sua instalação. Para tal, poderá
começar por aceder à página http://htk.eng.cam.ac.uk e, após o registo, dependente da aceitação dos
termos da Licença, sem encargos onerosos, aceder ao respectivo tarball. Todas as instruções necessárias
para efectuar a instalação se encontram disponíveis.
b) No caso do programa PRAAT não se encontrar ainda instalado, fazer a sua instalação. Através da página
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ é possível aceder ao programa. Notese que o PRAAT pode ser
dispensado se se utilizar a interface de aquisição  ferramenta HSLab – disponível no HTK (a vantagem de
utilizar o PRAAT é a de já ser garantidamente um programa conhecido de todos os alunos).
c) Criar a seguinte estrutura de (sub)directorias, no filesystem do Sistema Operativo.

~/  data  mfc

|
|
|
| lab
|
|
|
| wav
| ml
|
| ma  proto
|
|
|
| hmm1
|
|
|
| hmm2
| dec

Fig. 1: Estrutura de (sub)directorias.

Esta estrutura, e respectivo conteúdo, serão no final armazenados num ficheiro ZIP. Algumas vezes neste
Guião, ao referir qualquer ficheiro, será acrescentado ao nome o respectivo path, de acordo com a estrutura
indicada na Fig.1.

3. Procedimentos para definir e criar o Modelo Linguístico
Duração prevista: 15 min.
Ficheiros a obter: ~/ml/gram ; ~/ml/wnet ; ~/ml/dic .
a) Deslocarse para a directoria ~/ml .
b) Editar o ficheiro gram com o seguinte conteúdo:
$latitude = n | s;
$longitude = e | o;
( sil $latitude [sil] $longitude sil )
Notar que: o prefixo “$” significa que se trata de uma variável; “n”, “s”, “e”, “o”, correspondem
respectivamente aos pontos cardeais “Norte”, “Sul”, “Este” e “Oeste”; “sil” corresponde ao silêncio;
“[sil]” significa que durante o reconhecimento o silêncio entre palavras é opcional; o símbolo “|”
significa OU; a definição final do modelo da frase colocase entre parêntesis curvos.
Atentar no facto de que o conteúdo deste ficheiro estabelece a gramática desta aplicação.
c) Executar o seguinte comando:
Hparse gram wnet
Verificar que foi criado o ficheiro wnet. Poderá verificar que este ficheiro apresenta a gramática definida
através do ficheiro gram num formato diferente, necessário para posterior utilização. Este formato,
baseiase na construção de uma lattice onde os nós (I's) estão associados a palavras e os arcos (J's) estão
associados à transição entre palavras, de acordo com a gramática.
d) Editar o ficheiro dic com o seguinte conteúdo (não alterar a ordem, alfabética, das linhas):
e
n
o
s
sil

[Este]
[Norte]
[Oeste]
[Sul]
[]

e
n
o
s
sil

Verificar que o conteúdo deste ficheiro estabelece o dicionário da aplicação. Cada uma das palavras
encontrase definida numa linha. Na 1ª coluna encontrase a label da respectiva palavra. Na 2ª encontrase
a palavra que deve ser apresentada pelo sistema na fase de reconhecimento; notar que em relação ao
silêncio, na 5ª linha, se indica que o sistema não deve transcrever a sua eventual ocorrência. Na 3ª coluna
encontrase o nome do HMM que será criado para modelar essa palavra.
e) Executar o seguinte comando:

HSGen s wnet dic
Verificar que este comando cria uma lista de frases possíveis e que no final dessa lista se encontram
algumas estatísticas importantes sobre o ML. Em particular, poderá confirmar a “facilidade” desta tarefa
de reconhecimento através do valor estimado para a Perplexidade.

4. Procedimentos para criar a Base de dados necessária
Duração prevista: 90 min.
Ficheiros a obter: ~/data/wav/train??.wav ; ~/data/wav/test??.wav
~/data/lab/train??.lab ; ~/data/lab/test??.lab ;
~/data/mfc/train??.mfc ; ~/data/mfc/test??.mfc .
a) Executar o seguinte comando:
HSGen n 100 ~/ml/wnet ~/ml/dic
para gerar 100 frases possíveis, de acordo com o Modelo Linguístico definido (naturalmente, dada a
simplicidade deste ML não seria, neste caso, necessário recorrer à ferramenta HSGen). Seleccionar 10
frases para treino e 5 frases para teste (naturalmente, estes números são pequenos para não tornar penosa
esta parte do trabalho; apesar da simplicidade do ML, seria desejável ter mais frases, sobretudo para
teste). Esta selecção deve ser feita de maneira a que cada uma das palavras, assim como o silêncio, ocorra
pelo menos 5 vezes.
b) Iniciar o programa PRATT – em alternativa, utilizar a ferramenta HSLab do HTK, se já for conhecida,
ou se pretender aprender a utilizála – e gravar as 15 frases seleccionadas. Tomar em atenção os seguintes
aspectos quanto à verbalização das frases: o sistema é dependente do falante (logo, existe um único
locutor); deve existir um período de silêncio, que não deve ultrapassar cerca de 1 seg., no início e no final
de cada frase; as palavras deverão ser pronunciadas de maneira a evitar a coarticulação entre elas. As
frases para treino devem ser registadas em formato WAV com os nomes ~/data/wav/train01.wav
até ~/data/wav/train10.wav e as de teste com os nomes ~/data/wav/test01.wav até
~/data/wav/test05.wav .
c) Efectuar a segmentação e anotação, ao nível da palavra, de cada uma das 15 frases gravadas (PRAAT, ou
HSLab), utilizando as labels “n”, “s”, “e”, “o” e “sil” para os segmentos correspondentes a “Norte”,
“Sul”, “Este”, “Oeste” e “silêncio”, respectivamente. Gravar a informação de segmentação e anotação de
qualquer dos exemplos no respectivo ficheiro.
Assim, se tiver sido utilizado o HSLab, gravar em ~/data/lab/train??.lab a informação
relativa ao respectivo ficheiro ~/data/wav/train??.wav e em ~/data/lab/test??.lab a
informação relativa ao respectivo ficheiro ~/data/wav/test??.wav .
Se ao invés tiver sido utilizado o PRAAT é necessário começar por gravar a informação de segmentação
e anotação de qualquer dos exemplos no respectivo ficheiro (não esquecer usar a opção de gravação
<Write to short test file>): gravar em ~/data/lab/train??.lab.praat a informação
relativa
ao
respectivo
ficheiro
~/data/wav/train??.wav
e
em
~/data/lab/test??.lab.praat
a
informação
relativa
ao
respectivo
ficheiro
~/data/wav/test??.wav. Feito isto, convertese muito facilmente esta informação para o formato
HTK utilizando, por exemplo, o seguinte código Matlab:

fidi = fopen('nome_do_ficheiro.lab.praat','r');
fido = fopen('nome_do_ficheiro.lab','w');
for i=1:12
% salta 12 linhas do cabeçalho
s=fgets(fidi);
end
for i = 1:5
% para cada segmento
x=fscanf(fidi,'%f',1);
% converte inicio de segmento
fprintf(fido,'%d ',1E5*round(x*100));
x=fscanf(fidi,'%f',1);
% converte fim de segmento
fprintf(fido,'%d ',1E5*round(x*100));
s=fscanf(fidi,'%s',1);
% extrai aspas ao label
fprintf(fido,'%s\n',strtok(s,'””'));
end
fclose(fidi);
fclose(fido);
d) Editar o ficheiro ~/data/config com o seguinte conteúdo:
SOURCEFORMAT = WAV
TARGETKIND = MFCC_0
# uNIT = 0.1 microsecond:
WINDOWSIZE = 250000.0
TARGETRATE = 100000.0
NUMCEPS = 12
USEHAMMING = T
PREEMCOEF = 0.97
NUMCHANS = 26
CEPLIFTER = 22

# MFCC c/ coef.0
# = 25 ms

Note que o conteúdo deste ficheiro define o tipo de Análise do Sinal. Neste caso tratase de extrair um
vector de 13 coeficientes melcepstrais (incluindo o coeficiente de ordem 0) a cada 10 ms.
e) Editar o ficheiro ~/data/trainfiles.scp com o seguinte conteúdo:
~/data/wav/train01.wav ~/data/mfc/train01.mfc
~/data/wav/train02.wav ~/data/mfc/train02.mfc
.
.
.
~/data/wav/train10.wav ~/data/mfc/train10.mfc

f) Encontrandose na directoria ~/data , executar o seguinte comando:
Hcopy C config S trainfiles.scp
Poderá verificar que foram extraídas as características acústicas (MFCCs) dos 10 exemplos de treino, as
quais se encontram gravadas nos respectivos ficheiros na pasta ~/data/mfc.
g) Editar o ficheiro ~/data/testfiles.scp com o seguinte conteúdo:

~/data/wav/test01.wav ~/data/mfc/test01.mfc
~/data/wav/test02.wav ~/data/mfc/test02.mfc
.
.
.
~/data/wav/test05.wav ~/data/mfc/test05.mfc

h) Encontrandose na directoria ~/data , executar o seguinte comando:
Hcopy C config S testfiles.scp
Poderá verificar que foram extraídas as características acústicas (MFCCs) dos 5 exemplos de teste, as
quais se encontram gravadas nos respectivos ficheiros na pasta ~/data/mfc.

5. Procedimentos para definir o Modelo Acústico
Duração prevista: 40 min.
Ficheiros a obter: ~/ma/proto/n ; ~/ma/proto/s ; ~/ma/proto/e ; ~/ma/proto/o ;
~/ma/proto/sil.

a) Deslocarse para o directório ~/ma/proto .
b) Editar o ficheiro n com o seguinte conteúdo (não utilizando uma notação mais compacta):
~o <VecSize> 13
~h "n"
<BeginHMM>
<numStates> 9
<State> 2
<Mean> 13
0.0 0.0 0.0 0.0
<Variance> 13
1.0 1.0 1.0 1.0
<State> 3
<Mean> 13
0.0 0.0 0.0 0.0
<Variance> 13
1.0 1.0 1.0 1.0
<State> 8
<Mean> 13
0.0 0.0 0.0 0.0
<Variance> 13
1.0 1.0 1.0 1.0
<TransP> 9
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.6 0.4 0.0
0.0 0.0 0.6 0.4

<MFCC_0>

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
.
.
.
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
<EndHMM>

0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.4
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.4
0.6
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.4
0.6
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.4
0.6
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0

Notar que este ficheiro serve apenas para definir a estrutura (topologia da cadeia de estados e observações
em cada estado) do HMM que irá modelar a representação acústica da palavra “Norte”, pois ~h "n" , na
2ª linha, sendo "n" o nome do modelo que se encontra atribuído a esta palavra (ver ficheiro ~\ml\dic).
c) Criar 4 cópias do ficheiro n , que deverá renomear com os nomes s , e , o e sil , respeitando
respectivamente aos modelos para as palavras “Sul”, “Este” e “Oeste” e ainda o “silencio”.
Alterar, em cada um destes ficheiros, a 2ª linha, de acordo com o nome do modelo (pela mesma ordem):
~h "s" , ~h "e" , ~h "o" e ~h "sil".
d) Reflectir sobre qual poderá ser uma estrutura indicada para cada um dos 5 modelos e editar os respectivos
ficheiros se as definições existentes não parecerem razoáveis. Ter também em atenção o modelo
correspondente ao silêncio, o qual seguramente não exigirá 7 estados. Notar ainda que é este o momento
em que deve decidir que tipo de misturas gaussianas pretende para cada estado.
ATENÇÂO: as definições existentes consideram um total de 9 estados, ou seja, existem apenas 7 estados
efectivos (“emissores”), sendo os estados 1 e 9 só utilizados para efeitos de “ligação entre modelos”.

6. Procedimentos para treinar o Modelo Acústico
Duração prevista: 10 min.
Ficheiros a obter: ~/ma/hmm2/n ; ~/ma/hmm2/s ; ~/ma/hmm2/e ; ~/ma/hmm2/o ;
~/ma/hmm2/sil .
a) Deslocarse para o directório ~/ma .
b) Editar o ficheiro trainfiles.scp com o seguinte conteúdo:
~/data/mfc/train01.mfc
~/data/wav/train02.mfc
.
.
.
~/data/wav/train10.mfc
c) Executar o seguinte comando, prestando atenção à informação enviada para o monitor (opção T 1):
HInit T 1 S trainfiles.scp M ../hmm01 l n L ~/data/lab proto/n
Verificar que foi criado o ficheiro ~/ma/hmm01/n , com o HMM correspondente à palavra “Norte” já
iniciado, isto é, treinado com um determinado algoritmo de treino (os detalhes podem ser consultados no

manual do HTK) aplicado ao material de treino existente (ficheiros ~\data\mfc\train??.mfc e
~\data\lab\train??.lab ).
d) Executar o seguinte comando:
HRest T 1 S trainfiles.scp M ../hmm02 l n L ~/data/lab hmm01/n
Verificar que foi criado o ficheiro ~/ma/hmm02/n , com o HMM correspondente à palavra “Norte”
treinado através da aplicação de um algoritmo de treino “mais suave” (o algoritmo BaumWelsh, cujos
detalhes podem ser consultados nmo manual do HTK) aplicado ao material de treino existente e “partindo
do” HMM já iniciado.
e) Repetir a alínea c) para os restantes 4 modelos. Notar que se o comando HInit for executado sem
quaisquer opções nem ficheiros, se obterá uma descrição sumária do formato da linha de comando (como
verificará, apenas necessitará substitur apropriadamente as opções l e L , assim como o nome do
ficheiro no final da linha de comando).
f) Repetir a alínea d) para os restantes 4 modelos. Notar que se o comando HRes for executado sem
quaisquer opções nem ficheiros, se obterá uma discrição sumária do formato da linha de comando (como
verificará, apenas necessitará substitur apropriadamente as opções l e L , assim como o nome do
ficheiro no final da linha de comando).

7. Procedimentos para Realizar um Teste de reconhecimento
Duração prevista: 15 min.
Ficheiros a obter: ~/dec/res e ~/dec/wer.
a) Deslocarse para o directório ~/dec .
b) Editar o ficheiro testfiles.scp com o seguinte conteúdo:
~/data/mfc/test01.mfc
~/data/wav/test02.mfc
.
.
.
~/data/wav/test05.mfc
Editar o ficheiro hmmlist.scp com o seguinte conteúdo (lista com os modelos); inserir linha (em
branco) depois de sil:
n
s
e
o
sil

c) No sentido de tornar mais clara a informação que o reconhecedor exige, através do comando Hvite,
copiar para esta pasta ( ~/dec ) os seguintes ficheiros:
●

(modelo linguístico)

~/ml/wnet
~/ml/dic

●

(modelo acústico)

~/ma/hmm02/n
~/ma/hmm02/s
~/ma/hmm02/e
~/ma/hmm02/o
~/ma/hmm02/sil

●

(exemplos de teste)

~/data/mfc/test01.mfc
~/data/mfc/test02.mfc
~/data/mfc/test03.mfc
~/data/mfc/test04.mfc
~/data/mfc/test05.mfc

d) Executar o seguinte comando:
HVite T 1 w wnet S testfiles.scp i res dic hmmlist.scp
Verificar que foi criado o ficheiro ~/dec/res , com resultados do reconhecimento. Poderá interpretar
facilmente esses resultados.
e) Confrontando o conteúdo do ficheiro ~/dec/res com o dos ficheiros ~/data/lab/test01.lab
até ~/data/lab/test05.lab , estimar a taxa de palavras erradas de acordo com a fórmula
conhecida (WER=(S+I+D)/T). Notar que, obviamente, o HTK dispõe de uma ferramenta (HResults)
dedicada à avaliação do desempenho do reconhecedor (a qual no entanto interessa aqui, por motivos
pedagógicos, dispensar).
f) Editar o ficheiro wer com o seguinte formato:
# Resultados de teste de reconheci/o (Guião TP2)
#
S = (nº palavras substituídas)
I = (nº palavras inseridas)
D = (nº palavras apagadas)
T = (nº total palavras)
WER = (taxa de palavras erradas)
SA = (precisão de frase, ou sentence acuracy)

Parte 2
Agora que “as mãos já foram metidas na massa”, esperase que tenha sido adquirida uma apreciável
sensibilidade para alguns aspectos práticos relacionados com a construção de um Sistema para RAF. Em
particular, terseá nesta altura a noção de como pode ser fácil construir um SRAF para uma Aplicação
simples.

Propoese então que seja agora estudado algum aspecto que tenha suscitado “curiosidade” durante a realização
da Parte 1, ou, eventualmente, que possa constituir um motivo para efectuar um estudo simples e com algum
interesse mesmo que se afaste desta Aplicação em particular. Apenas a título de exemplo, suponhase que se
pretende obter alguma evidência experimental relacionada com alguma das seguintes questões:
●

●

●

●

●

●

que aspectos práticos se podem colocar na implementação de um sistema, simples como este, para
funcionar em tempo real?
de que maneira o número de coeficientes melcepstrais afecta o desempenho global do SRAF? será
possível obter alguns resultados objectivos, mesmo que condicionados a um problema em particular?
poderseá verificar que a adição de algum ruído aos exemplos de teste afecta o desempenho do SRAF
de maneira mais drástica do que afecta os humanos?
será possível verificar a degradação substancial do reconhecimento devido à dispensa da gramática
durante o reconhecimento e consequente aumento da Perplexidade?
como evoluem os valores de verozimilhança ao longo do processo de treino? existe algum padrão para
esse comportamnto que se possa relacionar com algum outro factor interessante?
etc.

Com efeito, o número de possíveis estudos interessantes é enorme, dependendo em grande medida da
imaginação e do esforço empregues. Sugerese fortemente que sejam procuradas outras hipóteses para além
dos exemplos acima mencionados, seguramente existem melhores alternativas.
Interessa apenas sublinhar o seguinte. Dada a simplicidade da Aplicação, o Estudo a estabelecer poderá ser
abordado mais facilmente configurando partes do SRAF de maneira intencionalmente desfavorável. Assim,
poderá emularse uma situação correspondente a uma Aplicação mais complexa. Por exemplo, se o número de
estados dos HMMs for propositadamente demasiado pequeno, é claro que na perspectiva do SRAF a
Aplicação se apresenta mais difícil, o que provavelmente poderá facilitar a análise do desempenho em função
de determinado parâmetro cujo efeito se pretenda analisar (tratase, ao fim ao cabo, de tornar esta tarefa de
reconhecimento um problema “pior condicionado”, em termos do mapeamento entre a perturbação do
“parâmetro” a analisar e a taxa de erro de reconhecimento).
Como foi já referido, recomendase que esta parte do Trabalho tenha uma duração total de aproximadamente 4
horas.
Produto do trabalho
Devem ser enviados, no prazo indicado, ao docente (vpera@fe.up.pt) os seguintes elementos:
●

●

ficheiro T2_P1.ZIP (arquivo ZIP) com o produto da 1ª parte do trabalho, o qual se deve encontrar, de
acordo com os procedimentos indicados, na estrutura de ficheiros definida na figura 1;
ficheiro T2_Rel.PDF contendo o Relatório do Trabalho, o qual não deve exceder 3 folhas A4
(incluindo eventual(is) Anexo(s)); em relação à Parte I, este Relatório deve ser muito sucinto (2 ou 3
parágrafos), pois o essencial encontrase no arquivo T2_P1.ZIP; em relação à Parte II, devem ficar
claros os seguintes aspectos: 1) qual é o Problema abordado; 2) que Experiência(s) se realizou(aram);
3) quais os Resultados assinaláveis e 4) Conclusões.

Avaliação
Este trabalho contribui para a classificação geral de acordo com o estabelecido na Ficha da disciplina. Esta
classificação parcial repartese equitativamente pelas duas partes do trabalho. Serão tomados como aspectos
essenciais para a atribuição da classificação os seguintes:
•

em relação à Parte 1, o nível de cumprimento dos procedimentos indicados;

•

em relação à Parte 2, a qualidade do Estudo efectuado, nomeadamente em termos do seu interesse e
adequação ao contexto deste trabalho, a eficácia da metodologia experimental proposta, a correcção
na obtenção de resultados e conclusões e, finalmente, a correcção e clareza da exposição no relatório.

VCP, FEUP, Nov/2009

Apêndice C

Links
Eis alguns poucos links com informação util para adquirir uma visão bastante abrangente sobre diferentes aspectos da Tecnologia do RAF:
http://www.ima.umn.edu/multimedia/fall/m1.html
Workshop com diverso material (textos, talks, etc.) interessante;
http://www.aaai.org/AITopics/pmwiki/pmwiki.php/AITopics/Speech
contém material (artigos de revista, etc.) interessante e actual;
http://www.ima.umn.edu/talks/workshops/9-18-22.2000/
contém conjunto de apresentações interessantes;
http://web.science.mq.edu.au/∼cassidy/comp449/html/index.html
Curso introdutório ao RAF, muito compacto e com notas interessantes;
http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/asr/2008-9/references.
html
mais referências sobre RAF;
http://liceu.uab.es/∼joaquim/language resources/spoken res/biblio
corpus orals.html#Herramientas etiquetado orales
lista extensa de ferramentas para processamento da fala (em geral).
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