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TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO
DE FALA PARA VÁRIAS SOLUÇÕES

TECNOLOGIAS

:  RECONHECIMENTO DE FALA
:  SÍNTESE DE FALA
:  ANIMAÇÃO FACIAL
:  SISTEMAS DE DIÁLOGO

SOLUÇÕES

AUDIOVISUAL  Soluções inovadoras de Legendagem
e Anotação Semântica de conteúdos.

EDUCAÇÃO E CULTURA  Sistemas de Diálogo Falado
para interacção natural com o público. 

SERVIÇOS  Produtos integrados para clínicas, médicos,
tribunais, advogados, congressos, escolas.

ACESSIBILIDADE  Produtos específicos que servem
diferentes áreas da acessibilidade.

UMA SPIN-OFF DO: NO ÂMBITO DO PROJECTO: COM O APOIO:
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A VoiceInteraction
Empresa de base tecnológica, constituída em Abril de 2008,
como spin-off do INESC-ID Lisboa de forma a desenvolver
tecnologias na área do processamento da fala. A equipa
da VoiceInteraction é formada por investigadores oriundos
do Laboratório de Sistemas de Língua Falada do INESC-ID
Lisboa (L2F/INESC-ID) que em parte trabalharam no
Projecto TECNOVOZ (ADI/PRIME/03/165 – 2006/2008). Foi
estabelecida uma relação de colaboração a longo termo
entre as duas equipas.

Visão
A fala será no futuro a interface privilegiada no acesso às
tecnologias de informação e pretendemos ser a entidade
de referência na área baseando a nossa acção numa busca
contínua por soluções inovadoras.

Missão
Sobre uma base sólida de I&D oferecemos soluções
inovadoras centradas nas tecnologias de processamento
da fala gerando vantagens competitivas nos produtos dos
nossos parceiros e clientes.

Objectivos
Potenciar os produtos das empresas integrando as
tecnologias de Processamento da Fala.

Desenvolver as tecnologias de Processamento da Fala em
Portugal e em países de expressão Portuguesa e associados.

Estimular a I&D aplicado às necessidades das empresas.

BASE TECNOLÓGICA
Tecnologias de Reconhecimento e
Síntese de Fala.

AUDIMUS   Sistema de Reconhecimento de Fala da VoiceInteraction.

DIXI    Sistema de Síntese de Fala da VoiceInteraction.

FACE    Sistema de Animação Facial de um Agente da VoiceInteraction:

:  Integração nas aplicações dos clientes
:  Sistemas web
:  Sistemas em modo servidor

TRANSCRIÇÃO DE FALA
Sistema automático de reconhecimento
de fala para transcrição das palavras
de um ou vários oradores.

LEGENDAGEM : Sistema que recebe um sinal de áudio em directo e
que produz em tempo real a transcrição do sinal de fala.

SERVIDOR DE TRANSCRIÇÃO DE FALA   Sistema que recebe um ficheiro
áudio/vídeo e que produz informação de segmentação acústica e de
transcrição do sinal de fala.

INDEXAÇÃO DE CONTEÚDOS   Sistema que recebe a informação dos
sistemas anteriores e que produz uma segmentação dos conteúdos.

UTILIZAÇÃO EM   Sistema de legendagem de programas de televisão
e rádio, actas de reuniões, tribunais, congressos...

SISTEMAS DE DIÁLOGO
Sistemas automáticos de diálogo falado
para interacção natural com o público.

INTERFACES MULTIMODAIS     Sistemas de Reconhecimento e Síntese
de Fala integrados com Animação Facial.

GESTÃO DE DIÁLOGOS FALADOS     Utilização de técnicas de
Processamento de Linguagem Natural.

SISTEMA DE PERGUNTA E RESPOSTA     Integração com Bases de
Dados de Conhecimento.

LÓGICA DE SERVIÇO     Integração com diversos tipos de serviços.
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Soluções e Produtos

Audiovisual Educação 
& Cultura Serviços Acessibilidade

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.

AUDIMUS.SDK / DIXI.SDK / FACE.SERVER

Tecnologias
Base

Transcrição 
de Fala

Geração 
automática

de fala a partir 
do texto

Sistemas 
de Diálogo 

Falado

Sistema automático de reconhecimento de fala usado na transcrição para texto das 
palavras proferidas por um ou vários oradores, utilizado em sistemas de 
legendagem para televisão e rádio, actas de reuniões, tribunais, congressos, …

AUDIMUS.MEDIA / AUDIMUS.SERVER / Segmentação e Indexação de Notícias 

Um sistema de síntese de fala realiza a leitura de qualquer texto em formato 
electrónico, podendo ser usado com uma personagem virtual com movimentos 
faciais sincronizados com a fala em aplicações web, sistemas aumentativos, …

DIXI.SERVER / FACE.SERVER

Sistemas automáticos para interacção natural com o público para acesso a serviços 
e informações, controlo de aplicações, podendo ser usados em sistemas IVR, 
interfaces multimodais, quiosques multimédia, aplicações web, … 

AUDIMUS.TELEPHONE / DIXI.TELEPHONE / FACE.SERVER / DIGA / VXML / QA
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Soluções e Produtos

Sistemas de Transcrição de Fala

AUDIMUS.MEDIA
Sistema de legendagem online que se liga directamente a um sistema de aquisição do canal de 
televisão e produz automaticamente as legendas no teletexto

AUDIMUS.SERVER
Sistema de transcrição de fala com interface Webservices (SOAP/WSDL) que recebe um 
ficheiro áudio/vídeo, coloca-o numa lista para processamento e notifica o utilizador após 
conclusão

AUDIMUS.RESPEAKING
Aplicação que combina um sistema de reconhecimento de fala adaptado ao orador com uma 
interface de edição/correcção manual que permite o envio directo das legendas para teletexto

AUDIMUS.DICTATE
Aplicação para configuração do microfone, aquisição de fala e treino dos modelos acústicos para 
um ou vários oradores

Segmentação 
Acústica

Módulo de processamento que segmenta o sinal acústico de entrada em blocos homogéneos, 
classifica-os em fala, música, ruído e silêncio. Nos segmentos de fala classifica o género dos 
oradores, segmenta-os e identifica oradores específicos

Detecção 
de Jingles

Módulo de processamento treinado para jingles específicos, como os de início e fim de um 
telejornal, publicidade, anúncios, entre outros, detectando-os individualmente

Normalização 
de Texto

Sistema que converte o texto resultante da saída do sistema de reconhecimento de fala para 
uma forma literal mais compacta e legível e que introduz capitalização e pontuação 

Segmentação 
e Indexação

Sistema que segmenta um bloco noticioso em notícias e as indexa de acordo com o conteúdo 
semântico resultante do processo de transcrição / legendagem

Tecnologia base para integração nos produtos das empresas

AUDIMUS.SDK
API para integração disponibilizando todas as características do sistema de reconhecimento de 
fala AUDIMUS

DIXI.SDK API para integração disponibilizando todas as características do sistema de síntese de fala DIXI 

DIXI.SERVER
Sistema de síntese de fala com interface Webservices (SOAP/WSDL) que recebe um texto 
escrito e produz um ficheiro áudio de acordo com a anotação SSML

FACE.SERVER
Sistema de geração de animações faciais 3D que funciona em conjunto com o DIXI.SERVER 
para a produção de visemas em sincronismo com os fonemas

Sistemas de Diálogo Falado

AUDIMUS.TELEPHONE
Sistema de reconhecimento de fala AUDIMUS com interfaces Webservices (SOAP/WSDL), 
MRCP e JSAPI para integração em sistemas IVR e IVVR com modelos de fala telefónica

DIXI.TELEPHONE
Sistema de síntese de fala DIXI com interfaces Webservices (SOAP/WSDL), MRCP e JSAPI 
para integração em sistemas IVR e IVVR com vozes adaptadas a fala telefónica

Sistemas 
de Diálogo

Módulo baseado em técnicas de processamento de língua natural para gestão de diálogos 
falados e interligação com os sistemas dos clientes

Sistema 
VXML

Módulo para interpretação de documentos VXML 2.1 do W3C com interligação ao AUDIMUS, 
DIXI e FACE e que comunica com o módulo de Sistemas de Diálogo

QA
Módulo de Q&A (Question & Answering) que codifica a base de conhecimentos do serviço ao 
qual pretendemos aceder através de um Sistema de Diálogo
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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).
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Transcrição de 
Fala
Sistema automático de reconhecimento de 
fala usado na transcrição para texto das 
palavras proferidas por um ou vários 
oradores, utilizado em sistemas de 
legendagem para televisão e rádio, actas de
reuniões, tribunais, congressos, …

O que é
A transcrição de fala consiste no processo de 
conversão dum sinal acústico de fala, capturado por 
um microfone, no conjunto das palavras que foram 
pronunciadas. A passagem da fala para texto requer 
uma série de etapas computacionais que permitem
gerar um conjunto de informação acústica 
(características do sinal, tipo e identificação dos 
oradores), assim como gerar a sequência das palavras 
proferidas, culminando na segmentação de conteúdos 
e indexação dos mesmos. Estes podem ser acedidos
posteriormente através de métodos de pesquisa 
avançada.
Trata-se dum processo complexo mas que permite 
gerar um conjunto significativo de informação e que 
pode ser explorado em diversas aplicações.

Como fazemos
Combinando técnicas avançadas de processamento 
de sinal, técnicas de pré-processamento acústico e
reconhecimento de fala contínua com vocabulários 
largos, desenvolvemos um conjunto de produtos que 
respondem às diferentes necessidades dos nossos 
clientes. Com base numa vasta experiência de 
Investigação & Desenvolvimento e em recursos
humanos altamente qualificados disponibilizamos 
estes produtos para que os nossos clientes possam 
usufruir de resultados tecnologicamente evoluídos.

Para que serve
Este sistema pode ter várias utilizações onde 
a transcrição do sinal de fala é útil, como:
/ Legendagem de programas de televisão.
/ Transcrição de programas de rádio.
/ Criação de actas de reuniões.
/ Transcrição de sessões de tribunal.
/ Apoio a congressos.
/ Segmentação de programas.
/ Processamento de informação multimédia
   com a transcrição da fala para congressos
   e aulas.

Como funciona
Sistema de software composto por vários 
módulos que podem ser utilizados como um 
único sistema completo ou parcial para:
/ Legendagem em directo.
/ Transcrição de fala de material  gravado.
/ Segmentação de programas.
/ Sistema de Ditado.
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TRANSCRIÇÃO DE FALA

Para a área da Transcrição de Fala
foram criados vários sistemas de forma a 
responder melhor às necessidades das
empresas:

AUDIMUS.MEDIA
Sistema que recebe um sinal em directo e que
produz em tempo real a transcrição do sinal de 
fala. Este sistema é usado para legendagem de 
programas de televisão, disponibilização de 
conteúdos na web, produção directa de actas 
de reuniões, etc.
Os modelos para serem utilizados necessitam 
de uma adaptação inicial de treino do sistema 
e devem ser adaptados ao longo do tempo.
Trabalha com vocabulários >100.000 palavras 
e modelos de linguagem interpolados de vários 
submodelos, estando disponível um Serviço 
de Adaptação dos Modelos de Linguagem. 
Este sistema necessita do Módulo de
Segmentação Acústica para um 
funcionamento adequado. O AUDIMUS.MEDIA 
pelas suas características necessita de recursos
computacionais exigentes que devem obedecer
a consulta prévia. Toda a administração do
sistema é disponibilizada via interface web.

AUDIMUS.SERVER
Sistema de transcrição de fala com interface 
Webservices (SOAP/WSDL) que recebe um
ficheiro áudio/vídeo, coloca-o numa lista para
processamento e notifica o utilizador após a 
sua conclusão. Trabalha com vocabulários 
>100.000 palavras e modelos de linguagem
treinados com grandes quantidades de textos. 
Nas zonas de fala faz uma transcrição
completa do que foi dito, com a indicação de 
níveis de confiança no reconhecimento. 
Apresenta uma interface web de administração 
e de utilização, podendo ser facilmente 
integrado com aplicações.

AUDIMUS.RESPEAKING
Aplicação que combina um sistema de
reconhecimento de fala adaptado ao orador 
com uma interface de edição/correcção manual 
que permite o envio directo para teletexto ou a 
gravação em ficheiro das legendas. Esta 
aplicação permite que, após o processo de
reconhecimento de fala, o utilizador possa 
facilmente corrigir de forma manual a 
transcrição gerada automaticamente.

AUDIMUS.DICTATE
Os sistemas de Transcrição de Fala são
genéricos, mas para que se realize uma 
optimização do seu desempenho é necessário 
que se proceda a uma adaptação do orador, dos 
vocabulários e modelos de linguagem à tarefa 
de utilização do sistema. Esta adaptação deve 
verificar-se no início da aplicação do sistema e 
deve ser uma tarefa contínua a realizar ao 
longo da sua utilização. Esta aplicação permite 
a configuração do microfone, aquisição de fala 
e treino dos modelos acústicos para um ou 
vários oradores.

Módulo de Segmentação Acústica
Sistema que recebe um ficheiro áudio 
identificando um conjunto de informação,
como zonas de música, zonas de ruído, zonas 
de silêncio e zonas de fala. Nas zonas de fala 
caracteriza os oradores pelo seu género, 
segmenta-os, determina onde o mesmo orador
aparece ao longo do ficheiro áudio, podendo 
realizar identificação para alguns oradores 
específicos, com treino adicional. 

Módulo de Segmentação e Indexação
Sistema que segmenta um bloco noticioso em 
notícias e as indexa de acordo com o conteúdo 
semântico resultante do processo de 
transcrição/legendagem. Este sistema trabalha 
directamente sobre a saída do 
AUDIMUS.MEDIA ou AUDIMUS.SERVER. A 
saída dos sistemas de reconhecimento em 
conjunto com o resultado do Módulo de 
Segmentação Acústica gera um conjunto de 
informação extremamente rica que permite
uma análise semântica para extracção do 
conteúdo. É gerada informação onomástica, 
geográfica e temática. 

Módulo de Normalização de Texto
Sistema que converte o texto resultante da
saída do sistema de reconhecimento de fala 
para uma forma literal mais compacta e 
legível. Introduz, também, capitalização e 
pontuação.

Estes sistemas e módulos estão disponíveis em 
versões em Windows e Linux com diferentes
tipos de interface.
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Geração 
automática de fala 
a partir de texto

Um sistema de síntese de fala realiza a 
leitura de qualquer texto em formato 
electrónico, podendo ser usado com uma 
personagem virtual com movimentos faciais 
sincronizados com a fala em aplicações
web, sistemas aumentativos, …

O que é
A geração automática de fala a partir de texto - ou 
síntese de fala como é normalmente denominada - é
um processo que começa por realizar a análise 
linguística do texto fornecido pelo utilizador. Essa 
análise produz resultados que vão desde a categoria 
gramatical das palavras à sequência fonética do 
enunciado, sendo em seguida utilizados no processo
de geração do sinal de fala. Este processo pode 
estender-se à determinação dos movimentos labiais 
de uma personagem virtual, tendo por base a 
sequência e a temporização dos sons produzidos.

Como fazemos
O DIXI é um sistema de síntese de fala, bastante 
parameterizável, que recorre às mais avançadas 
técnicas de produção de fala a partir de texto para
sintetizar qualquer conteúdo com elevados graus de 
inteligibilidade e naturalidade. A clara separação entre 
o conhecimento específico de cada língua e os 
algoritmos de processamento genéricos possibilita a 
oferta de várias línguas e a facilidade de que outras
possam ser adicionadas ao sistema. A participação em 
avaliações internacionais tem permitido validar a sua 
paridade com outros sistemas de síntese de fala para 
a Língua Inglesa, partilhando os mais recentes 
avanços tecnológicos nesta área.

O FACE é um sistema de geração de animações 
faciais 3D para personagens virtuais. Para além de 
poder movimentar todas as partes da cara de forma 
síncrona com a reprodução do áudio gerado pelo
DIXI, pode ainda fazê-lo com variadas expressões 
faciais, reforçando o conteúdo da mensagem a 
transmitir ao utilizador e aumentando a    
naturalidade da interacção.

Para que serve
Entre a diversidade de aplicações dos 
sistemas DIXI e DIXI+FACE destacamos os 
sistemas de atendimento automático de 
clientes (via web, videochamada ou 
telefone), a leitura de conteúdos de páginas 
web, sistemas de navegação GPS, sistemas 
de informação para operadores de máquinas 
(condutores, empregados de armazém, etc.), 
produtos multimédia (jogos, aplicações 
didácticas, audiolivros digitais, etc.).

Como funciona
O DIXI é um sintetizador baseado na 
concatenação de segmentos de fala gravada. 
Cada uma das vozes do DIXI utiliza um 
inventário de fala, gravado por um locutor 
humano cujo conteúdo foi seleccionado para 
aplicações específicas. Deste modo, existem 
vozes para domínios específicos, que 
conferem elevados graus de expressividade 
em frases desse domínio, e vozes genéricas, 
com realizações acústicas mais neutras, para 
utilizações mais abrangentes evitando 
entoações inadequadas em contextos não 
tão bem representados no inventário de fala 
gravada.
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CONVERSÃO DE 
TEXTO PARA FALA

A VoiceInteraction apresenta os sistemas 
DIXI e DIXI+FACE como soluções para a 
área da conversão de texto para fala.

Os sistemas DIXI e FACE  podem ser usados 
em múltiplas configurações e com vários tipos 
de vozes, dependendo dos recursos 
computacionais disponíveis e da tarefa 
pretendida pelo utilizador:

O sistema DIXI é composto por diversos módulos 
que funcionam sequencialmente: 

• Normalizador: permite fazer o tratamento de 
formas ortográficas não standard, como 
numerais, ordinais e cardinais, siglas e 
acrónimos, expressões matemáticas, 
grandezas físicas e outras normalizações que o 
utilizador pode especificar;

• Analisador morfossintáctico: necessário para 
atribuir classes gramaticais a todas as palavras 
que compõem o texto de entrada; esta 
marcação tem impacto não só no fraseamento 
do texto mas também na própria geração da 
pronúncia das palavras, na medida em que, 
por vezes, a mesma forma ortográfica tem 
pronúncias diferentes, dependendo da sua 
classe gramatical (e.g. verbo/nome) ;

• Fraseamento prosódico: responsável pela 
separação do texto de entrada em múltiplas 
frases, de acordo com as regras definidas para 
a língua em questão, de modo a tornar a 
leitura automática similar à humana;

• Conversão grafema-fone: é neste módulo que 
são geradas as pronúncias para cada uma das 
palavras que compõem as frases de entrada; 
Para este módulo, o utilizador poderá 
especificar pronúncias para palavras à sua 
escolha;

• Síntese acústica: a partir das descrições 
linguísticas criadas pelos módulos a montante, 
é gerado um sinal de fala, bem como toda a 
informação temporal necessária para o sistema 
de animação 3D FACE.

O objectivo do sistema FACE é aumentar a 
naturalidade e eficiência das interfaces Pessoa-
Máquina criando produtos de elevado valor. O 
sistema realiza uma interacção com o sistema 
de reconhecimento de fala AUDIMUS e de 
síntese de fala DIXI, para um relacionamento 
natural com o utilizador. 
Este sistema permite criar um agente animado 
que realiza movimentos com a cabeça, várias 
expressões faciais e emoções, sincroniza o 
movimento dos lábios com o áudio produzido, 
definindo comportamentos associados ao 
agente.
Os comportamentos são definidos através de 
uma linguagem de alto nível VHML.

Estes sistemas estão disponíveis em versões para 
Windows e Linux com diferentes tipos de 
interface.

Domínio 
aberto 

Domínio 
limitado 

  

Quando o principal objectivo é gerar um 
sinal que seja inteligível, despendendo o 
mínimo de recursos: memória e 
processador. 

Síntese em 
tempo real 
de baixos 
recursos 

  
Quando se pretende um sinal de elevado 
grau de naturalidade, e um tempo de 
resposta bastante baixo. 

Síntese em 
tempo real 

  

Quando a velocidade de resposta do 
sistema não é o requisito principal, mas  
sim a naturalidade do sinal de saída. 
Requer espaço em disco e boas 
capacidades computacionais. 

Geração 
offline de 
prompts 

Vozes
Descrição Tipo de 

aplicação 
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Sistemas de
Diálogo Falado

Sistemas automáticos para interacção 
natural com o público para acesso a 
serviços e informações e controlo de 
aplicações, podendo ser usados em 
sistemas IVR, interfaces multimodais, 
quiosques multimédia, aplicações web, …

O que é
Os sistemas de diálogo falado são o resultado da 
composição modular de diversos produtos da 
VoiceInteraction com o intuito de criar uma interface 
de voz simples, eficiente, natural e agradável, para as 
mais diversas aplicações.

Como fazemos
Para projectar uma concretização dum sistema de 
diálogo falado identificamos os objectivos da
interacção e com base em critérios de usabilidade 
definimos as linhas gerais que irão influenciar a 
evolução da conversação. 
O nosso motor de raciocínio irá seleccionar 
dinamicamente o fluxo de interacção que melhor se
adapta a cada utilização individual.
Procedemos a testes exaustivos do tipo wizard of oz, 
de modo a analisar e verificar a conformidade dos 
diálogos desenvolvidos com os objectivos de 
interacção.
Para que a interacção com os nossos sistemas se 
torne uma verdadeira experiência multimédia, 
adicionamos às nossas aplicações uma cara virtual 
tridimensional totalmente animada em tempo real, 
que eleva o nível de expressividade do sistema.
Temos experiência com diversos casos de estudo que 
vão desde aplicações para instituições bancárias, 
seguros ou corretagem, a aplicações mais 
direccionadas para a acessibilidade, por exemplo, ao 
nível da domótica, passando por aplicações de
carácter inovador para telemóveis.

Para que serve

Os sistemas de diálogo falado da 
VoiceInteraction têm como objectivo
simplificar a utilização de serviços de acesso à 
informação, tornando as interfaces mais 
simples, naturais, agradáveis e eficientes.

Como funciona

A base de um sistema de diálogo falado 
assenta em três vertentes:
/Reconhecimento e interpretação do pedido
  formulado pelo utilizador.
/Acesso ao conteúdo implícito na solicitação
  do utilizador.
/Geração da resposta ao utilizador.
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SISTEMAS DE DIÁLOGO 
FALADO

A VoiceInteraction desenvolveu, como 
resultado de anos de investigação na 
área, uma arquitectura modular, passível 
de ser adaptada à resolução de 
problemas com as mais diversas 
características. Destacam-se os seguintes 
módulos:

AUDIMUS
Sistema de reconhecimento de fala que permite 
transformar em texto os pedidos de acção 
proferidos pelos utilizadores. São empregues 
modelos acústicos que sistematizam as 
características de expressão duma quantidade 
abrangente de oradores, conferindo um grau de 
independência considerável relativamente ao 
utilizador. Estão associados módulos de pré-
processamento acústico que adicionam robustez 
ao reconhecimento em ambientes adversos 
(ambientes ruidosos, canais telefónicos).
A modelação das entradas admissíveis é feita 
recorrendo ao standard SRGS (Speech 
Recognition Grammar Specification) definido 
pelo W3C. Para suplantar as situações de 
entrada não condicionada de texto (ditado de 
emails, documentos) é possível a utilização de 
modelos estatísticos, construídos com recurso a 
textos sobre o domínio em causa.

DIXI
Sistema de síntese de fala que possibilita que o 
sistema comunique a evolução da interacção 
através de fala sintética. As entradas podem 
estar anotadas com o standard SSML (Speech 
Synthesis Markup Language) definido pelo W3C. 
Este sistema inclui um normalizador de texto e 
um bloco de filtragem do sinal de fala produzido, 
adaptados tendo em atenção os requisitos 
específicos do domínio em causa.

FACE.SERVER
Sistema de geração de animações faciais 
tridimensionais que funciona em conjunto com o 
DIXI para a produção de visemas em sincronia 
com os fonemas do áudio sintetizado. Esta 
integração permite obter uma personagem 
virtual com as seguintes características:

– Sincronização do áudio sintetizado com os 
movimentos dos lábios.

– Movimentação do agente num ambiente 

– Expressão dum vasto conjunto de emoções 
faciais que se adaptam a diversas 

Este sistema dispõe de uma interface VHML 
(Virtual Human Modeling Language), que permite 
descrever os movimentos e emoções que serão 
apresentadas pela personagem virtual.

DIGA.VXML
O DIGA.VXML é um interpretador de VXML 2.1, 
que permite a construção de sistemas de diálogo 
falado. Possui uma arquitectura modular que 
possibilita uma ligação simples ao AUDIMUS e 
DIXI, utilizando MRCP v2 ou JSAPI 2.0 
disponibilizada por ambos.
O DIGA.VXML permite a integração com módulos 
PBX, nomeadamente o ASTERISK, que utilizem 
as tecnologias SIP ou IAX, acedidas através da 
interface standard JTAPI 1.3 (Java Telephone 
API). Para além de interfaces telefónicas, o 
DIGA.VXML é compatível com qualquer 
DirectSound 9.0 ou ALSA Sound Device, 
permitindo a captura e reprodução de som 
através de um microfone e colunas.
O DIGA.VXML possibilita ainda a integração com 
o FACE.SERVER através duma interface VHML.
A equipa de Investigação & Desenvolvimento da 
VoiceInteraction participa na actividade do W3C 
nesta área, encontrando-se a acompanhar o 
processo de especificação do VXML3.0, com 
principal ênfase nas questões de streaming de 
vídeo essenciais para novas aplicações 3G.

DIGA.DSM
O DIGA.DSM é um gestor de diálogo e serviços, 
que permite o desenvolvimento de sistemas de 
diálogo dinâmicos, simples, eficientes, 
agradáveis e naturais, adaptados às 
necessidades dos utilizadores.
Este sistema complementa o DIGA.VXML, 
criando um grau de acessibilidade e de 
dinamismo elevado nas interacções, sendo 
altamente parametrizável, para permitir o 
simples e rápido desenvolvimento de uma 
interface de fala.
Permite a simples integração com aplicações 
externas através de interfaces WebServices 
(SOAP/WSDL).

DIGA.QA
O DIGA.QA é um sistema de Question & 
Answering (QA), que utiliza as mais inovadoras 
técnicas desenvolvidas na área, obtendo 
percentagens de acerto bastante elevadas 
(>90%). Este sistema permite o 
desenvolvimento de sistemas informativos como 
quiosques de recepção, quiosques publicitários, 
postos informativos, entre outros.

3D.

situações.
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A VoiceInteraction
Empresa de base tecnológica, constituída em Abril de 2008,
como spin-off do INESC-ID Lisboa de forma a desenvolver
tecnologias na área do processamento da fala. A equipa
da VoiceInteraction é formada por investigadores oriundos
do Laboratório de Sistemas de Língua Falada do INESC-ID
Lisboa (L2F/INESC-ID) que em parte trabalharam no
Projecto TECNOVOZ (ADI/PRIME/03/165 – 2006/2008). Foi
estabelecida uma relação de colaboração a longo termo
entre as duas equipas.

Visão
A fala será no futuro a interface privilegiada no acesso às
tecnologias de informação e pretendemos ser a entidade
de referência na área baseando a nossa acção numa busca
contínua por soluções inovadoras.

Missão
Sobre uma base sólida de I&D oferecemos soluções
inovadoras centradas nas tecnologias de processamento
da fala gerando vantagens competitivas nos produtos dos
nossos parceiros e clientes.

Objectivos
Potenciar os produtos das empresas integrando as
tecnologias de Processamento da Fala.

Desenvolver as tecnologias de Processamento da Fala em
Portugal e em países de expressão Portuguesa e associados.

Estimular a I&D aplicado às necessidades das empresas.

BASE TECNOLÓGICA
Tecnologias de Reconhecimento e
Síntese de Fala.

AUDIMUS   Sistema de Reconhecimento de Fala da VoiceInteraction.

DIXI    Sistema de Síntese de Fala da VoiceInteraction.

FACE    Sistema de Animação Facial de um Agente da VoiceInteraction:

:  Integração nas aplicações dos clientes
:  Sistemas web
:  Sistemas em modo servidor

TRANSCRIÇÃO DE FALA
Sistema automático de reconhecimento
de fala para transcrição das palavras
de um ou vários oradores.

LEGENDAGEM : Sistema que recebe um sinal de áudio em directo e
que produz em tempo real a transcrição do sinal de fala.

SERVIDOR DE TRANSCRIÇÃO DE FALA   Sistema que recebe um ficheiro
áudio/vídeo e que produz informação de segmentação acústica e de
transcrição do sinal de fala.

INDEXAÇÃO DE CONTEÚDOS   Sistema que recebe a informação dos
sistemas anteriores e que produz uma segmentação dos conteúdos.

UTILIZAÇÃO EM   Sistema de legendagem de programas de televisão
e rádio, actas de reuniões, tribunais, congressos...

SISTEMAS DE DIÁLOGO
Sistemas automáticos de diálogo falado
para interacção natural com o público.

INTERFACES MULTIMODAIS     Sistemas de Reconhecimento e Síntese
de Fala integrados com Animação Facial.

GESTÃO DE DIÁLOGOS FALADOS     Utilização de técnicas de
Processamento de Linguagem Natural.

SISTEMA DE PERGUNTA E RESPOSTA     Integração com Bases de
Dados de Conhecimento.

LÓGICA DE SERVIÇO     Integração com diversos tipos de serviços.
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VoiceInteraction - Tecnologias de Processamento da Fala, SA
Rua Alves Redol, 9  – 1000-029 Lisboa – Portugal

T: +351  213100315   F: +351  213145843

www.voiceinteraction.pt

TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO
DE FALA PARA VÁRIAS SOLUÇÕES

TECNOLOGIAS

:  RECONHECIMENTO DE FALA
:  SÍNTESE DE FALA
:  ANIMAÇÃO FACIAL
:  SISTEMAS DE DIÁLOGO

SOLUÇÕES

AUDIOVISUAL  Soluções inovadoras de Legendagem
e Anotação Semântica de conteúdos.

EDUCAÇÃO E CULTURA  Sistemas de Diálogo Falado
para interacção natural com o público. 

SERVIÇOS  Produtos integrados para clínicas, médicos,
tribunais, advogados, congressos, escolas.

ACESSIBILIDADE  Produtos específicos que servem
diferentes áreas da acessibilidade.

UMA SPIN-OFF DO: NO ÂMBITO DO PROJECTO: COM O APOIO:
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