
Utilització d´idiomes

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Lorraine.Baque@uab.catCorreu electrònic:

Lorraine Baque MilletNom:

2013/2014

1.  

2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

Tecnologies de la Parla

Codi: 40951
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4313807 Tractament de la informació i comunicació multilingüe OT 0 1

Prerequisits

El mòdul no té requisits previs.

Objectius

Aquest mòdul té per objectiu familiaritzar els estudiants amb les bases de la interacció oral amb els sistemes
informàtics i les seves principals aplicacions. Es presentaran en particular els sistemes de síntesis de la parla
(tècniques més comunes, mòduls lingüístics per a la conversió de text a parla), de reconeixement automàtic
de la parla (principals tècniques, estructures dels sistemes de reconeixement) i de diàleg persona-màquina
(característiques i disseny dels sistemes de diàleg, mòduls lingüístics implicats).

Competències

Tractament de la informació i comunicació multilingüe
Analitzar i gestionar el multilingüisme en contextos i aplicacions diferents.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar i aplicar una metodologia científica adequada a l'objecte d'estudi
Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació i les eines específiques per a lanàlisi i
lobtenció de corpus.
Utilitzar, avaluar programari específic per al processament automàtic de la parla i desenvolupar nous
recursos lingüístics (especialitat PLN).

Resultats d´aprenentatge

Adaptar-se al funcionament de noves eines per al tractament de dades lingüístiques similars a les
presentades en el mòdul.
Aplicar amb rigor i de manera sistemàtica la metodologia científica adoptada
Aplicar els coneixements necessaris per a lavaluació i el desenvolupament de tecnologies del parla
multilingües.
Aplicar els coneixements teòrics adquirits per a lavaluació de les tecnologies de la parla existents i el
disseny de nous recursos lingüístics.
Completar la informació rebuda en el mòdul mitjançant la recerca de bibliografia complementària.
Elaborar un corpus en funció de diferents objectius dinvestigació o aplicació.
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Elaborar un corpus en funció de diferents objectius dinvestigació o aplicació.
Emprar les eines informàtiques actuals per a la gestió de referències bibliogràfiques
Fer un informe davaluació dalguna de les tecnologies de la parla presentades en el mòdul.
Proposar millores en la formalització dalgun sistema de síntesi, reconeixement o diàleg.
Seleccionar la bibliografia científica més rellevant i actualitzada relacionada amb lobjecte destudi.
Usar de manera apropiada les tecnologies lingüístiques per a lelaboració de corpus i el seu posterior
processament.
Utilitzar diferents sistemes de tecnologies de la parla.
Utilitzar les tecnologies lingüístiques necessàries per a la resolució a partir dun problema lingüístic
plantejat.

Continguts

1.- Introducció a les tecnologies de la parla.
La interacció oral amb els sistemes informàtics. Avantatges i limitacions de la comunicació oral
persona-màquina.
2.- Els sistemes de síntesi de la parla
Tècniques de síntesi de la parla. La conversión de text en parla. Els mòduls lingüístics en els sistemes de
conversió de text en parla. Les aplicacions de la síntesi de la parla.
3.- Els sistemes de reconeixement automàtic de la parla.
Característiques dels sistemes de reconeixement automàtic de la parla. Tècniques per al reconeixement
automàtic de la parla. Estructura dels sistemes de reconeixement. Les aplicacions del reconeixement
automàtic de la parla.
4.- Els sistemes de diàleg
Característiques dels sistemes de diàleg. El disseny dels sistemes de diàleg. Mòduls lingüístics en els
sistemes de diàleg. Les aplicacions dels sistemes de diàleg.

Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà al voltant de dos eixos:

Classes teòriques: en aquestes sessions s'oferirà als estudiants les bases per poder comprendre el
funcionament de les principals tecnologies de la parla, insistint principalment en els components
lingüístics de les aplicacions.
Classes pràctiques: l'objectiu d'aquestes sessions és aplicar els coneixements apresos des de la teoria
i, específicament, familiaritzar-se amb les diverses tècniques de síntesi de la parla i amb els sistemes
actuals de conversió de text en parla.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i activitats pràctiques a l'aula 72 2,88 1, 4, 12, 13

Tipus: Supervisades

Elaboració de treballs 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Estudi personal 75 3 2, 5, 7, 10, 12, 13

Avaluació
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Avaluació

Per a l'avaluació del mòdul els estudiants hauran de lliurar per escrit un treball experimental consistent en
l'avaluació dels problemes lingüístics d'un sistema de síntesi de la parla, de reconeixement automàtic de la
parla o de diàleg persona-màquina.
Abans del lliurament del treball escrit, els estudiants hauran de realitzar una breu presentació oral, en la qual
exposaran els aspectes següents:

Sistema triat per a l'avaluació.
Problemes lingüístics que s'avaluaran.
Tipus de corpus previst per a l'avaluació i extensió del corpus.
Tipus d'avaluació que es durà a terma.

La reavaluació consistirà en una entrevista amb un tribunal constituït pels dos professors de l'assignatura, en
la qual es defensarà oralment el contingut d'una versióe escrita millorada del treball experimental.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Lliurament de treballs 90 50 2 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Presentació oral 10 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 10
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