
Resumo  

Nesta dissertação e apresentado, de um modo global, o problema do Reconhecimento Automático da 

Fala. O objectivo principal do trabalho consistiu em estudar e construir um sistema capaz de 

reconhecer fala contínua, numa perspectiva de tomar contacto com essa área de investigação, em 

permanente desenvolvimento, e com as várias disciplinas que engloba: desde o núcleo de 

Processamento de Sinal e Reconhecimento de Padrões até à Linguística e à Estatística.  

Pode dividir-se este trabalho em duas grandes partes: uma parte teórica e outra experimental.  

A parte teórica apresenta o problema do reconhecimento automático da fala, abordando os seus 

objectivos, princípios, dificuldades e soluções conhecidas. É apresentada uma exposição histórica 

sobre o tema. Depois entra-se na especificação científica do mesmo, nomeadamente ao nível do 

processamento de sinal, ou análise, e dos módulos de classificação, referindo-se os modelos 

acústicos actualmente predominantes, tais como os modelos escondidos de Markov, as redes 

neuronais e os sistemas híbridos que usam os dois modelos anteriores. Faz-se, ainda, alusão a 

algoritmos utilizados para a classificação de características bem como a utilização dos modelos 

linguísticos.  

A parte prática tem duas grandes divisões. Por um lado, a utilização de recursos já existentes e de 

domínio público, tais como o sistema HTK, que foi a ferramenta base para o desenvolvimento do 

sistema de reconhecimento de faia e as bases de dados utilizadas para a experimentação desses 

sistemas: a TiDigits e a TIMIT. Por outro lado, há o software desenvolvido de raiz e que permitiu 

coordenar a ferramenta e as bases de dados para a funcionalidade pretendida de tipo off-line, bem 

como um melhor aproveitamento dos recursos já enunciados. Na parte experimental, feita a descrição 

dos sistemas desenvolvidos, fazendo a sua caracterização e apresentando os resultados obtidos com 

uma pequena discussâo sobre a qualidade dos mesmos.  

A dissertação conclui-se com a apresentação das principais conclusões retiradas do trabalho 

produzido sendo apresentadas e discutidas algumas hipóteses de desenvolvimento futuro.  

Abstract 

In this thesis the problem of Automatic Speech Recognition in presented in a general manner. The 

main goal of the work done which led to this dissertation was to study and to build a system capable of 

recognizing continuous speech, in a perspective of getting in touch with that research area, which is in 

constant development, and with the multiple disciplines it involves, from the core of Signal Processing 

and Pattern Recognition until the fields of Linguistics and Statistics.  

This work can be divided in two major parts: a theoretical one and an experimental one.  



The theoretical part presents the problem of automatic speech recognition, going through its goals, 

principles, difficulties and known solutions This is followed by an historical review on the issue. After 

that, it enters the scientific specification of the matter, namely at the speech processing level, or 

analysis level, and the classification modules, taking special care the predominant acoustic models in 

these days, such as Hidden Markov Models, neural networks and hybrid systems which combine both 

previous models. There is also a reference to algorithms used for feature classification, as well as to 

some the language models.  

The experimental part has two main aspects. One is on the use of existent resources, of public 

domain, such as the HTK system, which was the basic tool for the development of the speech 

recognition system, and the databases which were used in trying those systems: the TiDigits and the 

TIMIT databases, On the other hand, there is the developed software from scratch and which allowed 

the coordination of the tool and the databases to the intended purpose, which was an off-line type, as 

well as a better use of the resources already mentioned, as well as provided a good basis for the 

development of these and future systems. In the experimental part, there is also the description of the 

developed systems, by presenting their characterization, the results obtained and by doing some 

discussion on their qualities.  

The thesis end with the presentation of the main conclusions redrawn from the work done some future 

directions for future developments are also presented.  


