
Resumo 

Nesta dissertação estuda-se o problema da etiquetagem (anotação) fonética aplicada às bases 

de dados de fala. A existência de corpora anotados de elevada qualidade é um requisito 

absolutamente essencial para o desenvolvimento e construção de sistemas de síntese ou 

reconhecimento de fala. Porém a tarefa de anotação manual de uma base de dados é 

fastidiosa e muito demorada sendo portanto de grande interesse possuir um sistema que 

execute esta operação automaticamente. Deste modo é possível criar rapidamente anotações 

para novas bases de dados de fala que possibilitam a transformação e adaptação de sistemas 

que utilizam esta informação.  

É assim objectivo deste trabalho desenvolver um sistema totalmente automático de anotação 

de corpora de fala. A avaliação do sistema será feita por comparação com anotações manuais 

do mesmo conteúdo da base de fala gravada.  

Inicialmente investigaram-se outros trabalhos na área e compararam-se técnicas e métodos e 

respectiva evolução com a intenção de reunir as melhores práticas que conduziriam a um 

desempenho óptimo. Realizou-se também um estudo e uma actualização para a construção do 

estado da arte.  

Uma vez que os corpora de fala ocupam um papel central neste trabalho efectuou-se também 

uma análise pormenorizada da sua concepção. Como é recolhido o sinal de voz, quais as 

características que os textos devem possuir, a anotação e respectivas métricas de 

comparação, foram problemas que se analisaram a fundo. Fez-se ainda uma revisão dos 

corpora FEUP/IPB e TIMIT utilizados para o desenvolvimento e teste do sistema desenvolvido.  

Seguidamente e para fundamentar todos os passos dados na construção da ferramenta de 

anotação estudaram-se pormenores da análise de sinais de fala e técnicas de etiquetagem. 

Para a análise de sinais abordam-se várias características que podem ser extraídas e que 

permitem evidenciar diversos comportamentos e apresentam-se ainda modelos de 

representação de sinais no tempo. Aqui investigam-se essencialmente as técnicas de predição 

linear (domínio AR, MA e ARMA) e a representação alternativa por frequências de linhas 

espectrais (LSF).  

Ainda como base para o trabalho apresentam-se as principais técnicas de segmentação 

utilizadas: Dynamic Time Warping (DTW) e Hidden Markov Models (HMM).  

Depois de fundamentada a teoria iniciou-se a descrição de duas abordagens distintas que 

foram experimentadas. A primeira técnica é baseada apenas na análise directa do sinal em 

que, a partir de comparações sucessivas, se efectua a segmentação da fala. São utilizadas 

redes neuronais artificiais (ANN) que intervêm posteriormente no processo para classificar cada 

um dos segmentos identificados. Na segunda técnica, mais comum e utilizada em outros 

trabalhos, construiu-se um sistema inteiramente baseado em HMMs. Em ambas as situações 

apresentam-se os resultados obtidos e sua análise crítica.  



A dissertação é terminada com a apresentação das principais conclusões e com a referência 

às possibilidades de evolução e melhoria que se colocam.  

Abstract 

In this dissertation the problem of automatic annotation at the phonetic level applied to speech 

databases is studied. The existence of high quality annotated speech corpora is an absolute 

and essential requirement for the development and construction of speech synthesis and 

recognition systems. However, the task of manually annotating a database is tedious and time 

consuming thus being of great interest the availability of a system that can automatically 

execute this operation. In this manner it is possible to quickly create new corpora annotations 

that enable the adaptation of systems that use this kind of information.  

The objective of this work is to develop a totally automatic system for annotating speech 

corpora. The performance evaluation will be made by comparison with other manually 

generated annotations of the same audio data.  

Initially other works in the area were researched and studied. Techniques and methods and 

their relative evolutions were compared with the purpose of finding the best practices that could 

enable the achievement of optimal results. The most recent papers and scientific work were 

analysed and a clear picture of the state of the art in this area was created.  

Speech corpora production, due to the main role in this dissertation, has also been highly 

considered. How the speech signal is acquired, what are the key elements in the definition of 

the texts, the annotation and comparison measures were all deeply studied. In addition, the 

main characteristics of the FEUP/IPB and TIMIT speech databases, used in the development 

and benchmarking of the system, were also presented.  

To establish the basis of all the subsequent steps in the construction of the annotation tool, 

relevant signal processing and annotation techniques were studied. For signal processing a 

special focus has been made in speech features and what kind of information can be provided 

by them. Linear prediction models (AR, MA and ARMA) and the alternative line spectral 

frequencies (LSF) representation were also analysed.  

Still on the theoretical concepts the most widely used techniques for this task are presented: 

Dynamic Time Warping (DTW) and Hidden Markov Models (HMM).  

After explaining the whole theory and introducing some preliminary experimental work the 

description of two distinct ways that were followed is initiated. A first technique uses direct 

analysis of the speech signal and generates the time divisions by successive comparisons in 

time. Artificial neural networks (ANN) are used for classifying the segments. The second 

technique, a more common one, follows an HMM based annotation approach. In both cases 

practical results and their related analysis were presented.  



The dissertation ends with the presentation of the main conclusions and some comments to the 

evolution and improvement possibilities that emerged during the work.  


