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Tecnologias 
Base
Potenciar e acrescentar valor aos produtos 

das empresas através da integração de 

Tecnologias de Processamento da Fala, 
nomeadamente reconhecimento e síntese 

de fala e sistema de animação facial.

O que são
A VoiceInteraction disponibiliza componentes
de software que visam contribuir para a 
evolução do paradigma de interacção
pessoa-máquina.
As nossas tecnologias movem-se em três
áreas ortogonais que se complementam: o
reconhecimento permite transcrever a fala 
do orador; a síntese transforma texto em
fala e o sistema de animação facial potencia 
a capacidade de comunicação perceptível.

Como fazemos
Aplicamos os conhecimentos desenvolvidos 
no contexto da actividade de I&D intensiva. 
As tecnologias base são o culminar de anos 
de actividade profícua, transpostas para o 
mercado através da VoiceInteraction.

Para que serve

A tecnologia desenvolvida está perfilada para 
aumentar a usabilidade de todas as 
aplicações que envolvam a interacção com 
utilizadores.
/Aumento da eficiência da criação de 
  documentos.
/Criação de personagens virtuais.
/Suporte tecnológico ao acesso à 
  informação em cenário de mãos-livres.
/Difusão do acesso ao conhecimento em
  formato digital.

Como funciona

/São aplicadas as técnicas disponíveis mais
  avançadas para resolver os problemas
  das diversas áreas de acção.
/Adoptamos uma politica de cooperação
  estreita na utilizações das nossas
  tecnologias base de forma a assegurar o
  sucesso das soluções.
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TECNOLOGIAS BASE

As tecnologias disponibilizadas podem ser 
utilizadas nas plataformas Windows (XP, 
Vista) e Linux (Suse, Fedora, Red Hat), 
suportando arquitecturas 32 e 64 bits, 
explorando o poder de computação 
acrescido dos sistemas multicore.

Os motores de reconhecimento e síntese 
podem ser integrados nas aplicações 
através de interfaces proprietárias 
(acessíveis em C++, COM, VB6, Java), 
de interfaces standard (JSAPI 2.0, SAPI 
5.1, MRCP v2) ou acedidas remotamente 
via WebServices (SOAP/WSDL).

Os motores são independentes da língua, 
e actualmente são suportados o 
Português Europeu, o Português do Brasil, 
o Espanhol (Castelhano) e o Inglês (EUA).

AUDIMUS
Sistema de Reconhecimento de Fala

Capacidade de transformar o som produzido  
pelo orador numa sequência de palavras.

– Processa áudio proveniente de fontes pré-
existentes (ficheiros) ou produzidas em 
tempo real (streaming).

– É capaz de combinar dinamicamente 
gramáticas livres de contexto (SRGS) 
com gramáticas estatísticas.

– Suporta adaptação ao orador.
– Tem módulos de pré-processamento 

acústico que conferem maior robustez ao 
reconhecimento em condições adversas.

– O sistema de reconhecimento foi portado 
com sucesso para PDAs, sendo capaz de 
suportar dicionários >10.000 palavras, 
mantendo o processamento em tempo 
real.

– Existem versões adaptadas para áreas  
especificas: medicina (várias 
especialidades), justiça, media.

– Os resultados têm medidas de confiança 
associadas para permitir a recuperação de 
erros.

– É possível ajustar as transcrições 
fonéticas das palavras do dicionário.

DIXI
Sistema de Síntese de Fala

Utilização de sistemas de Síntese de Fala para 
reproduzir um texto escrito através de fala.
Na sua essência, um sintetizador de fala 
permite dar uma voz ao computador. 

– Usa técnicas de concatenação de 
unidades de comprimento variável.

– É compatível com o standard SSML 
(Speech Synthesis Markup Language) 
definido pelo W3C.

– É capaz de personalizar a voz gerada 
consoante as necessidades específicas 
(branding).

– É capaz de reaproveitar material 
previamente gravado para gerar novas 
vozes.

– Tem a possibilidade de adicionar novas 
pronúncias para todas as palavras.

– Permite a normalização de palavras não 
standard como números, siglas, 
acrónimos, expressões matemáticas, 
grandezas físicas entre outras, que 
podem também ser especificadas pelos 
utilizadores.

FACE
Sistema de animação facial

Potencia a interacção pessoa-máquina através 
da animação duma personagem virtual com 
características humanizadas que interpreta a 
fala do interlocutor, é capaz de se expressar 
através de fala sintética e de reproduzir um 
vasto conjunto de expressões faciais.

– É capaz de produzir animações do modelo 
facial em que a forma dos lábios está em 
sincronia com o áudio produzido pelo 
sintetizador de fala.

– No modo de operação online, existe uma  
constante reacção aos estímulos do 
ambiente envolvente (interlocutor, 
condições acústicas).

– No modo de operação offline é possível 
gerar vídeos com as animações 
correspondentes aos movimentos 
descritos em VHML (Virtual Human 
Modeling Language).

– O motor de animação é apoiado por uma 
aplicação de preparação dos modelos 
tridimensionais das faces a carregar, que 
permite a configuração multicamada 
possibilitando o posicionamento espacial 
de cada ponto (para alterar a estrutura 
facial base), bem como a definição da 
dinâmica muscular (para modificar a 
fisionomia aparente).


