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Breve histórico

✤ O primeiro estudo nessa área foi publicado 1952 por Davis, 
Buddulph e Balashek, eles descreviam um sistema para 
reconhecer dígitos isolados e por um único locutor.

✤ Nas décadas de 50/60 vários estudos se desenvolveram nessa 
área.

✤ Mas foi nos anos 80 que caracterizou a utilização dos modelos de 
Markov Oculto e foi introduzido também, o uso de redes neurais.

✤ Em setembro de 1997, Bill Gates, declarou que o reconhecimento 
de voz seria a chave para o avanço tecnológico dos próximos 
anos.



Utilização 

✤ As aplicações podem ser divididas em duas grandes 
áreas:  
 
 
 
 
 
 

Telecomunicações 

Negócios



Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?

v=sHWW9YpO5Q0

https://www.youtube.com/watch?v=sHWW9YpO5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=sHWW9YpO5Q0


Modelo de 
Markov Oculto

É um modelo estatístico em que 
o sistema modelado é assumido 
como um processo de 
Markov com parâmetros 
desconhecidos.
O desafio é determinar os 
parâmetros ocultos a partir dos 
parâmetros observáveis.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_estat%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_Markov
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_Markov


✤ Os parâmetros extraídos de modelo podem então ser 
usados para realizar novas análises, como, 
reconhecimento de padrões

✤ Os padrões usados são os de probabilidade 

✤ Esse modelo é conhecido em sua aplicação no 
reconhecimento de padrões como a fala, escrita, 
gestos.



Redes Neurais 

✤ Tem sido usada em diferentes áreas como 
processamento de sinais, problemas combinatórios 

✤ Apresenta grande potencial para áreas que requerem 
grande processamento computacional 

✤ A vantagem de usar esse sistema, é a grande taxa de 
processamento paralelo



Como funciona?

✤ O objetivo é desenvolver uma máquina que seja capaz 
de transcrever a fala com alta taxa de precisão.

✤ A forma de entrada do sistema é através de onda 
acústica produzida pelo ser humano.

✤ O sistema possui banco de dados e um sistema de 
calibração para ver qual das vozes melhor combina 
com a do usuário e poder melhorar o sistema



✤ Há palavras que são chave para a transcrição e que 
servem de base para o banco de dados. 

✤ Quando corrige por meio da digitação, o sistema 
aprende, armazena no banco de dados 

✤ Após esse processo ele utiliza o modelo de Markov 
oculto pra gerar sequências prováveis de transcrição 

✤ E com o avanço da tecnologia ela tem se tornado cada 
dia mais acessível a todas as pessoas

✤ Assim como o Parsing é a porta para outras aplicações 



Vantagens

✤ É mais rápida que informações digitadas

✤ Não é necessário utilizar as mãos para acessar o 
sistema

✤ Acesso remoto ao sistema

✤ Não requer treinamento, qualquer pessoa pode fazer 
uso da máquina



Desvantagens 

✤ É necessário um cancelador de ruídos

✤ Algumas vezes o sistema não é capaz de compreender 
o que a pessoa fala

✤ Baixa velocidade de processamento



Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?

v=CzO4AIw8BQE

https://www.youtube.com/watch?v=CzO4AIw8BQE
https://www.youtube.com/watch?v=CzO4AIw8BQE


✤ O reconhecimento de fala pode ser divido em três 
grandes classes:

✤ Reconhecedores por comparação de padrões 

✤ Reconhecedores baseados em analise acústico-fonética

✤ Reconhecedores baseados em inteligência artificial



✤ Os programas podem reconhecer:  
Palavras isoladas  
Palavras conectadas  
Fala continuada 

✤ Podem possuir diferentes tamanhos de 
vocabulário:pequenos 1-20  
médios 20-100  
grandes 100-1000  
muito grandes mais de 1000  
 
 



✤ Os que apresentam técnica de comparação apresentam 
os melhores resultados

✤ São comparadas com padrões previamente 
armazenados e o mais próximo do imput, é escolhido

✤ Quando usa-se palavras como referência, os problemas 
de co-articulação são evitados.  



✤ O sinal da fala é digitalizada e convertida em um 
conjunto de parâmetros espectrais e temporais para 
que seja possível a comparação com os diferentes 
padrões.

✤ Os padrões de referências são obtidos através de 
exemplos das unidades, conhecido como treinamento

✤ Cada padrão é comparado por uma rede com N 
estados, caracterizada por uma função de 
probabilidade de transição entre estados e um 
conjunto de funções de probabilidade de símbolos de 
saída.



✤ Usando o HMM, para gerar os padrões, o resultado da 
comparação entre os padrões é a probabilidade de que 
cada modelo tenha gerado padrões de entrada.

✤ Na fase de pós processamento os resultados obtidos 
são usados para escolher o padrão que melhor se 
adequa.

✤ Avaliação dos reconhecedores depende de muitos 
fatores e são testados em laboratório e no campo.
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