
Resumo 

Nesta dissertação é apresentada uma abordagem ao problema da modelação acústica no 

reconhecimento automático da fala. A principal hipótese que se propôs investigar baseia-se no 

processamento simultâneo de múltiplas representações do sinal, contendo informação parcialmente 

diferente, com o objectivo de reduzir significativamente o erro de reconhecimento.  

Com base num formalismo de descodificação que processa inicialmente de maneira independente e 

paralela as múltiplas sucessões de vectores de características extraídas do sinal, é desenvolvido um 

modelo estatístico original que estima a verosimilhança da observação conjunta dessas 

representações. De acordo com esse modelo, a influência local de cada uma das representações no 

processo global de decisão que conduz ao resultado do reconhecimento é dependente da classe 

acústica que está hipoteticamente associada ao respectivo segmento do sinal e é também 

dinamicamente adaptada em função de determinadas características extraídas do sinal. Os 

parâmetros do modelo são treinados segundo uma aproximação ao critério da maximização da 

verosimilhança da observação conjunta dos múltiplos vectores estendida ao conjunto de treino.  

Um aspecto relevante nesta abordagem é o propósito de alargar a aplicação dos sistemas baseados 

em múltiplas representações do sinal a tarefas que se afastam daquelas que tipicamente Ihes são 

atribuídas. Nesse sentido, este sistema é desenvolvido e avaliado numa tarefa de reconhecimento em 

que não se verificam problemas específicos para os quais a utilização de múltiplas representações é 

particulamlente mais vantajosa.  

O mérito das soluções propostas é avaliado experimentalmente numa tarefa de reconhecimento de 

fala contínua independente do falante e com um vocabulário de média dimensão. O desenvolvimento 

dos sistemas é suportado pela base de dados Resource Managment e a sua avaliação é feita usando 

o conjunto de teste February‘89. Tomando como referência os resultados obtidos com um sistema 

baseado numa única representação acústica, a utilização de uma representação adicional conduz à 

diminuição da taxa de palavras erradas em aproximadamente 10%rel, relativamente ao melhor dos 

sistemas convencionais. Sendo estes resultados obtidos com representações acústicas que 

apresentam uma dependência estatística significativa, é legítimo esperar que o modelo de 

recombinação das verosimilhanças proposto conduza a um desempenho ainda melhor se a 

combinação de características for menos desfavorável.  

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro são apresentadas algumas noções 

básicas na tecnologia do reconhecimento automático da fala. No segundo capítulo é descrito o 

desenvolvimento do reconhecedor que serve de referência a este trabalho, baseado numa única 

representação do sinal e na tecnologia dos modelos escondidos de Markov. No terceiro capítulo é 

apresentado o sistema baseado nas soluções propostas para a recombinação das múltiplas 

representações do sinal e são analisados os resultados do seu desempenho. Finalmente, são 

destacadas as principais conclusões deste trabalho e são discutidas algumas hipóteses de 

desenvolvimento.  



Abstract 

This thesis covers an approach to acoustic modelling for automatic speech recognition. The main 

hypothesis proposed for research is based on simultaneous processing of multiple signal 

representations containing partially different information to thereby significantly reduce recognition 

errors.  

Based on a decoding formalism that, in an independent and parallel manner, initially processes the 

multiple streams extracted from the signal, we develop an original statistical model that estimates the 

joint observation likelihood of those representations. According to that model, the local influence of 

each representation on the overall decision process leading to the recognition result is dependant on 

the acoustic class hypothetically associated to the respective signal segment and is also dynamically 

adapted according to specific characteristics extracted from the signal. The model's parameters are 

trained according to an approximation to the criteria of maximising the likelihood of the joint 

observation of the multiple vectors extended to the training set.  

A relevant goal of this approach is to extend the application of the multi-stream systems so that it 

covers tasks different from those which it is normally assigned. As such, this system is developed and 

assessed in a recognition task in which there are no specific problems for which the use of multiple 

representations is particularly more advantageous.  

The merit of the proposed solutions is experimentally assessed in a continuous speech recognition 

task independently of the speaker and using a medium-range vocabulary. The development of the 

systems is supported by the Resource Management database and is assessed using the February'89 

test set. Using the reference results of a system based on a single acoustic representation, the use of 

an additional stream decreases the word error rate by approximately 10% rel, compared to the best 

conventional systems. Since these results are obtained with acoustic representations that have a 

significant statistical dependency, it is legitimate to expect that the proposed likelihood recombination 

model will provide even better performance if the combination of characteristics is not as unfavourable.  

This dissertation has four sections. The first presents some basic notions about automatic speech 

recognition technology. The second section describes the development of the recogniser that is the 

reference for this work, based on a single representation of the signal and based on the technology of 

the hidden Markov models. The third section presents the system based on proposed solutions for 

recombining multiple streams and analyses the system's performance. Lastly, the main conclusions of 

this work are highlighted and some development hypotheses are discussed.  


