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Resumo 

Desde a criação das primeiras máquinas, no século XVI, o homem busca estabelecer algum 

tipo de comunicação verbal com elas. Hoje, mais de 200 anos depois, a disponibilidade e a 

facilidade do uso do telefone para dialogar e a capacidade e a diversidade de conteúdos 

disponíveis na Web, podem ser unidos através das tecnologias de reconhecimento e síntese de 

voz, originando uma forma de comunicação verbal homem-máquina com grandes potenciais. 

Este trabalho tem com base o estudo das tecnologias de voz e contextualização das 

mesmas para a criação de uma interface com modo de interação via telefone e o levantamento 

dos modos de iniciativa de diálogo (do sistema, do usuário e mista). Para isso, são estudadas 

duas linguagens de marcação para a criação de aplicações de voz : VoiceXML e SALT. 

A linguagem VoiceXML foi escolhida pela sua maior disponibilidade e por estar 

numa etapa de amadurecimento maior que a linguagem SALT. Foram estudadas as principais 

características, funcionalidades e arquitetura para o desenvolvimento, hospedagem e 

publicação das aplicações desenvolvidas. 

Foram desenvolvidas três aplicações com modo de interação apenas por telefone e 

com modos de iniciativa distintos. Os sistemas construídos apresentam fluxo de diálogo e 

exemplos de execução para melhor entendimento. Por fim, realizou-se uma análise com 

pontos positivos, negativos e sugestões de aplicabilidade para cada uma delas. 

Palavras-chave: VoiceXML, Processamento Digitais de Sinais, Interface de Voz com o Usuário, 
Internet por Voz. 
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Abstract 

Since first machines were invented in the 18th Century, humankind have been looking for a 

way to establish a verbal communication with them. Nowadays, almost two hundred years 

later, telephone availability, easy of use and Web content diversity can be joined through 

speech recognition and text to speech synthesis technologies, producing a verbal 

communication way between men and machines never seen before. 

This dissertation introduces a study about voice technologies and its 

contextualization to build an interaction-by-phone interface, and a survey on dialog 

initialization modes (by system, by user or both). Two markup languages to voice 

applications construction were studied: VoiceXML and SALT. 

VoiceXML Language was chosen for its greater availability and for being in a 

more advanced maturity stage than SALT. Main characteristics, functionalities and language 

architecture were studied for application development, hosting and publishing. 

Three voice only interaction applications were developed, with different initiative 

way modes. The systems were built with dialog flow and execution examples for a better 

reader understanding. Finally, an analysis of positive and negative points was undertaken and 

applicability suggestions were made for each one of the systems. 

Keywords:  VoiceXML, Digital Signal Processing, Voice User Interface, Voice Internet. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Esse capítulo mostra uma visão a respeito do uso das interfaces de voz, o quadro 

motivacional baseado nos problemas existentes na atualidade e por fim apresenta os 

objetivos principais e secundários desse trabalho. 
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Segundo [LEV93], uma interface homem-máquina designa o conjunto de programas e 

aparelhos materiais que permitem a comunicação entre um sistema de informação e seus 

usuários humanos. Dessa forma, enquanto humanos e computadores não forem capazes de 

falar a mesma língua, as interfaces serão necessárias para mediar a conversação entre eles. 

O ser humano é capaz de se comunicar com outro ser humano através de múltiplos 

meios – fala, gestos, linguagem de sinais, linguagem escrita, tato. Dentre esses meios de 

comunicação, o mais comum é a fala. Esta somente encontra barreiras nas incapacidades 

fonativas e auditivas que acometem alguns indivíduos e nas diferenças de linguagens 

existentes entre pessoas de origens distintas. Embora seja quase impossível contar as 

diferentes línguas faladas no mundo, algumas delas (Inglês, Espanhol) se sobressaem como 

veículo de comunicação inter-povos. 

O ser humano também é capaz de manter um certo grau de comunicação com 

alguns animais, nesse tipo de comunicação ocorre o adestramento do animal para realização 

de alguma ação segundo um comando humano, entretanto dificilmente será o animal capaz de 

responder a um comando para o qual não foi adestrado. Por outro lado, o homem raramente é 

capaz de interpretar uma resposta do animal que não seja o comportamento esperado para o 

comando dado. 

Muitas interfaces de sistemas computadorizados seguem essa linha de 

comunicação, onde o usuário é posto a escolher um comando com comportamento pré-

definido para o sistema. A variação de uma interface para outra se dá apenas pelo conjunto de 

comandos e raramente pela forma como esses comandos são acionados. Cachorros podem ser 

adestrados para responder a comandos por voz, por gestos e/ou por assovios. Sistemas 

computacionais tradicionais têm seus comandos acionados por entrada de texto ou escolha de 

opções num conjunto de botões virtuais acionados via mouse ou teclado. 

As tecnologias associadas às interfaces afetam e guiam nossa percepção e o modo 

como interagimos com os sistemas computacionais. Segundo [JOH01], elas transformam o 

modo como criamos e nos comunicamos. Se a metáfora da interface do computador fosse 

outra provavelmente pensaríamos de maneira diferente. No momento histórico em que 

vivemos, cercados por tecnologia e máquinas em todos os lugares, e, portanto, de interfaces 

em todos os lugares, a Internet mantém a mesma metáfora da interface dos sistemas 

computacionais tradicionais, o que limita nossas interações. 
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A Internet é formada por milhões de sites que abordam os mais diversos temas, de 

religiões a guerras, de receitas culinárias a fórmulas de medicamentos e produtos químicos, de 

poesia a teses de doutorado. No entanto, a interface para acesso a todos esses temas é a 

mesma, mudam as cores, os layouts, um pouco de interatividade, mas o princípio básico 

permanece. A metáfora continua sendo o teclado e o mouse acionando um conjunto de 

comandos para um conjunto de comportamentos pré-especificados. 

Segundo [GAB05], tal como em quase todas as áreas tecnológicas, as fronteiras 

entre as mídias, tecnologias, conceitos, estão tendendo a uma dissolução e hibridização, de 

modo que toda análise e classificação de processos e interações torna-se muito mais complexa 

que antigamente. Hoje, o telefone transmite dados, tanto quanto voz. A Internet transmite voz, 

tanto quanto qualquer outro dado. Entretanto, transmitir voz não é a mesma coisa que 

"dialogar" com o computador. E transmitir dados não é a mesma coisa que "processar" 

informação.  

Ao unir a capacidade e a facilidade de usar o telefone para dialogar, e a capacidade 

e a facilidade da Web para processar, com as tecnologias de reconhecimento e sintetização de 

voz, surge um potencial jamais imaginado anteriormente. Aliando-se a isso o fato de que o 

telefone está disponível virtualmente em qualquer lugar através dos celulares, a possibilidade 

de usar o telefone para "conversar com a Web", "conversar com os computadores", trás 

grande impacto. Este potencial traz em si a realização do sonho antigo do homem de "falar 

com computadores", e estendendo essa possibilidade a qualquer pessoa com acesso a um 

telefone. 

As interfaces de voz são sistemas computacionais especializados que permitem 

que ocorra esse tipo de diálogo entre seres humanos e computadores, de modo que os 

comandos computacionais sejam sintetizados em voz para serem entendidos pelos humanos, e 

as falas humanas sejam reconhecidas e transformadas em códigos computacionais pelos 

computadores. Deste modo, por exemplo, ao invés de acessar uma página visual na Web, por 

meio do navegador, para preencher um formulário de reserva de passagem aérea, pode-se 

através do uso de interfaces de voz, falar com a Web para se fornecer as mesmas informações. 

O telefone e softwares correlatos funcionam como o navegador das interfaces de voz.  
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1.1 Motivação 

A distribuição de informações e serviços na Internet, até recentemente, era feita 

exclusivamente através de interfaces visuais em computadores com displays, teclados e 

mouses. A revolução da Web desviou-se fortemente do enorme mercado de informações e 

serviços disponibilizados para a rede mundial de telefonia, através do qual, utiliza-se entrada 

vocal e saídas de áudio como forma de navegação na Internet [LUC00]. 

A interface de voz oferece, além da facilidade de comunicação, muitas outras 

vantagens na interação com as máquinas como, por exemplo, a velocidade: a maioria das 

pessoas pode falar facilmente a taxas de 200 palavras por minuto; por outro lado, poucas 

podem digitar, em um teclado, mais de 60 palavras por minuto [FEC00]. 

Atualmente, diversas empresas e instituições usam sistemas de diálogo para 

proporcionar informações e outros serviços de forma automática para seus usuários [LOP04], 

[COR04]. No Brasil, esse mercado tende a ser mais explorado devido à grande quantidade de 

empresas que estão implantando esse tipo de sistema em substituição aos tradicionais call-

centers. 

Outro fator importante inerente à interface vocal é que elas aumentam a 

acessibilidade aos sistemas computacionais, permitindo que pessoas com deficiências visuais 

ou outras deficiências físicas (dificuldades motoras, por exemplo), possam acessar a Web 

simplesmente conversando com um site ou uma aplicação qualquer na Internet. 

1.2 Descrição do Problema 

Atualmente são escassos os estudos consistentes relacionados ao desenvolvimento de 

aplicações Web com acesso por meio de uma interface de voz. Isto existe porque as 

plataformas disponíveis para a implantação de sistemas desse tipo não se encontram 

disponíveis para pesquisas e são de difícil manuseio. 

Existem diversas formas de se interagir com aplicações que fazem uso de interface 

de voz, no entanto, há poucos estudos na literatura a fim de aferir a aplicabilidade de cada 

uma delas. Isso se faz necessário para que os investimentos da indústria de tecnologia tornem-

se mais eficientes e rentáveis. 
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1.3 Objetivos 

O objetivo geral dessa pesquisa pode ser enunciado da seguinte maneira: 

Investigação de um ambiente de processamento de voz para a utilização de linguagem 

VoiceXML aplicada em diferentes contextos na interação homem-máquina. 

Este objetivo pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

- Especificação de uma arquitetura para o desenvolvimento de aplicações utilizando a 

linguagem VoiceXML. 

- Estudo dos diversos contextos de interação homem-máquina. 

- Análise dos principais resultados. 

Outros objetivos: 

- Estudo das principais plataformas de produção de sistemas VoiceXML. 

- Desenvolvimento de uma aplicação de diálogo com iniciativa do sistema. 

- Desenvolvimento de uma aplicação de diálogo com iniciativa do usuário. 

- Desenvolvimento de uma aplicação de diálogo com iniciativa mista. 

1.4 Organização 

O presente trabalho inicia com uma descrição genérica sobre as formas de interação homem-

máquina (capítulo 1) seguida pela contextualização das tecnologias de Reconhecimento 

Automático de Fala e Síntese de Voz (capítulo 2). No capítulo 3 são descritas as principais 

formas de interação por meio de interfaces de voz. O capítulo 4 mostra as características, 

funcionalidades e arquitetura da linguagem VoiceXML. Em seguida (capítulo 5) serão 

mostrados detalhes da implementação das aplicações. As conclusões e contribuições 

esperadas compõem o último capítulo (capítulo 6). 

 



 
 

Capítulo 2 

Tecnologias de Voz 

Esse capítulo consiste na apresentação do estado da arte da comunicação vocal 

homem máquina focado no reconhecimento de fala, síntese de voz e suas aplicações 

possíveis. 
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O ser humano sempre buscou meios de comunicação que facilitassem a interação com a 

máquina. Em função disso e do crescente desenvolvimento tecnológico em hardware e 

software para o processamento digital de sinais, a fala humana tornou-se um dos meios mais 

utilizados. A fala proporciona uma cômoda adaptação do usuário ao sistema e uma grande 

capacidade de transmissão de informações com pouca interatividade.  

Com o desenvolvimento tecnológico foi surgindo uma série de equipamentos 

eletrônicos de uso doméstico com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do homem 

moderno. Tais equipamentos, embora sofisticados, enfrentam ainda hoje dificuldades quanto a 

sua utilização, devido à forma artificial com que o usuário interage com eles. Assim, parece 

claro que o desenvolvimento de uma interface amigável tornaria mais fácil e produtiva a 

relação entre o homem e a máquina [RAB78]. 

A entrada vocal é bastante adequada para aplicações em que uma ou mais das 

seguintes condições se aplicam: as mãos do usuário estão ocupadas; mobilidade é exigida 

durante o processo de entrada de dados; os olhos do operador devem permanecer fixos sobre 

um display; é inconveniente o uso de teclado em um ambiente, dentre outras. Por não 

requererem nem as mãos nem os olhos do usuário para a sua operação, os sistemas de entrada 

vocal podem ser utilizados em diversas aplicações, como por exemplo: controle de tráfego 

aéreo, auxílio a deficientes físicos, controle de qualidade e inspeção e controle de acesso a 

ambientes restritos [DOD85]. 

Os primeiros trabalhos descrevendo máquinas que podiam, de alguma forma, 

reconhecer com certo sucesso a pronúncia de determinadas palavras datam de 1952. Uma 

grande quantidade de trabalhos no assunto surgiu nos anos 60, graças às descobertas de 

algumas propriedades da voz através do uso de espectrógrafos e das novas facilidades que os 

computadores digitais vieram oferecer [FEC00]. 

Em seguida verificou-se a necessidade de desenvolver máquinas capazes de não só 

entender o que estava sendo dito, mas de responder ao que lhe era perguntado. Os esforços 

iniciais para a construção de máquinas falantes datam do final do século XVIII, quando foram 

elaborados curiosos engenhos acústicos que produziam sons semelhantes à voz e eram 

“tocados” à maneira de um instrumento musical. A partir da década de 70 o desenvolvimento 

de voz sintetizada associou-se bastante à tecnologia dos computadores e passou a ser 

desenvolvido com base em sofisticados métodos e algoritmos [VIE84]. 
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Um dos mais difíceis aspectos no desempenho das pesquisas em comunicação do 

homem com máquinas é a sua natureza interdisciplinar. Sistemas bem sucedidos que realizam 

a comunicação vocal homem-máquina requerem conhecimento e experiência em diferentes 

áreas do conhecimento. As seguintes áreas têm sido aplicadas para um ou mais problemas na 

área de comunicação vocal homem-máquina [SOU98]: 

1. Processamento de sinal: o processo de extração de uma informação relevante 

em um sinal de fala de maneira eficiente. 

2. Física (Acústica): a ciência da compressão das relações entre o sinal de fala 

físico e os mecanismos fisiológicos (mecanismos humanos de fala) os quais produzem a fala e 

com os quais a fala á percebida (mecanismos humanos de audição). 

3. Reconhecimento de padrões: conjunto de algoritmos usados para agrupar 

dados, criar um ou mais padrões de um conjunto de dados, e para comparar um par de padrões 

nas bases de medidas características dos padrões. 

4. Teoria da Comunicação e Informação: São os procedimentos para estimar 

parâmetros de modelos estatísticos; métodos para detectar a presença de um padrão de fala 

particular, conjunto de algoritmos modernos de codificação e decodificação (incluindo 

programação dinâmica e algoritmos estáticos). Usados para encontrar uma grande, porém 

finita, grade para encontrar o melhor caminho correspondente a melhor seqüência de palavras 

reconhecidas. 

5. Lingüística: A relação entre sons (Fonologia), palavras na linguagem (sintaxe), 

e significado das palavras ditas (semântica) elevam bastante o entendimento na comunicação. 

6. Fisiologia: Compreensão dos mecanismos dentro do sistema nervoso humano 

que explicam a produção da fala e a percepção nos seres humanos. Muitas técnicas modernas 

tentam encaixar esse tipo de conhecimento dentro das estruturas das redes neurais artificiais 

(as quais dependem profundamente das muitas disciplinas acima). 

7. Ciência da Computação: estudo de algoritmos eficientes para implementação, 

em software ou em hardware, de vários métodos usados em sistemas de reconhecimento de 

fala e síntese de voz. 
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A área de processamento da voz possui uma grande variedade de aplicações e pode 

ser dividida em várias áreas individuais de acordo com suas aplicações e tecnologia. Segundo 

[RAB94], são elas: 

• Codificação - Processo de compressão da informação em um sinal de voz assim 

como a sua transmissão (ou armazenamento) de forma econômica através de um 

canal cuja largura de banda seja significativamente menor do que um sinal não 

comprimido. 

• Síntese de Voz - Processo de criação de uma réplica sintetizada de um sinal de voz 

tanto quanto de transmissão uma mensagem de uma máquina para uma pessoa, 

com o propósito de fazer saber a informação contida na mensagem. 

• Reconhecimento de Fala - Processo de extração de informação de uma mensagem 

contida em um sinal de voz tanto quanto controle das ações de uma máquina em 

resposta aos comandos falados. 

• Reconhecimento de Locutor - Processo tanto de verificação como identificação do 

locutor com o propósito de restringir acesso à informação (p. ex: arquivos pessoais 

ou privados), a redes (computador, PABX), ou permissões físicas. 

• Identificação de Linguagem - Processo de identificação da língua que o locutor 

está falando a partir da voz do locutor. 

A Figura 2.1 mostra uma descrição geral da área de processamento da voz. Essa 

área de estudo é bastante complexa para ser estudada por completo, por isso, nesse trabalho 

será estudado o processo de reconhecimento de fala e síntese de voz, tendo em vista atingir 

seus principais objetivos no que se refere aos recursos do padrão VoiceXML. 

 

Figura 2.1 – Áreas do processamento digital de sinais de voz 
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2.1 Reconhecimento de Fala 

Nos sistemas de reconhecimento de fala (Automatic Speech Recognition - ASR) a 

comunicação vocal é feita do homem para a máquina. O reconhecimento de fala pode ser 

subdividido em um largo número de subáreas dependendo de alguns fatores, tais como, 

tamanho do vocabulário ou população de locutores. 

 A tarefa básica no reconhecimento de fala é reconhecer uma determinada 

elocução de uma sentença ou “entender” um texto falado (ou seja, responder de forma correta 

ao que está sendo falado). O conceito de entendimento, ao invés de reconhecimento, é de 

grande importância para sistemas que tratam com entrada de voz contínua com grande 

vocabulário, enquanto que o conceito de reconhecimento exato é de maior importância para 

sistemas de palavras isoladas, vocabulários limitados e pequeno número de usuários. 

A tecnologia de reconhecimento de fala ainda não permite o entendimento 

automático de voz fluente, de qualquer locutor, usando a mesma linguagem. Os problemas de 

reconhecimento de fala por máquinas estão relacionados à estrutura complexa da voz humana, 

que depende de fatores tais como: características vocais, entonação, velocidade da fala ou 

estado emocional do usuário [RAB78]. 

Os sistemas de reconhecimento de fala, de uma forma geral, são considerados 

como pertencentes a uma das seguintes categorias [FEC00]: 

• Sistema de Reconhecimento de Palavras Isoladas; 

• Sistema de Reconhecimento de Palavras Concatenadas; 

• Sistema de Reconhecimento Dependente do Locutor; 

• Sistema de Reconhecimento Independente do Locutor. 

 Os sistemas de reconhecimento de palavras isoladas podem ser definidos como 

aqueles que exigem uma pausa curta antes e depois das sentenças que devem ser 

reconhecidas. O modo de entrada para palavras conectadas pode ser conveniente para o 

usuário porque se assemelha à maneira mais natural de se falar, contudo esse tipo de 

comunicação tem algumas limitações em vista do presente estágio da tecnologia de 

reconhecimento de fala. Os sistemas para fala contínua (palavras concatenadas) são mais 
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difíceis de implementar do que sistemas para fala descontínua (com pronúncia isolada das 

palavras). É difícil localizar o início e o fim de cada palavra, devido à tendência das línguas 

faladas de fundir o último fonema de cada palavra com primeiro da palavra seguinte. 

 Os sistemas dependentes de locutor são caracterizados por serem treinados para 

obedecerem às características específicas da voz dos seus usuários. Os sistemas de 

reconhecimento independente do locutor, ou sistemas “insensíveis” ao locutor, podem ser 

definidos como aqueles que não estão presos às características específicas da voz do usuário. 

Esses sistemas são muito mais difíceis de implementar do que os sistemas dependentes do 

locutor porque as características fonéticas variam muito entre locutores e até para o mesmo 

locutor em condições diferentes. Os sistemas dependentes do locutor devem ser treinados para 

reconhecer um dado locutor específico. Este aspecto pode ser aproveitado como dispositivo 

de segurança, na medida em que o sistema não aceitará comandos de locutores para os quais 

não seja treinado. 

Em [CAM97] são mostrados alguns fatores externos que podem contribuir para 

erros em um sistema de reconhecimento de fala. A Tabela 2.1 apresenta alguns fatores 

humanos e ambientais que contribuem para esses erros. Esses fatores geralmente são externos 

aos algoritmos ou são mais bem corrigidos por meios que não envolvam necessariamente os 

algoritmos (p. ex. o uso de microfones de melhor qualidade). Esses fatores são importantes e, 

em alguns casos, não importa a qualidade do algoritmo para o reconhecimento, o erro humano 

(p.ex. o erro de leitura) pode limitar o desempenho. 

Erro de elocução ou de leitura das frases 

Estado emocional 

Variação da posição do microfone 

Ambiente acústico pobre ou inconsistente (ruído) 

Erro de “casamento” de canal (microfones diferentes) 

Problemas de saúde (resfriado) 

Idade (A forma do trato vocal pode ser alterada com o tempo) 

Tabela 2.1 – Fatores de erro em sistemas de Reconhecimento de Fala 

Portanto, para um projeto de reconhecimento de fala eficiente, deve-se minimizar 

o máximo possível os erros externos ao sistema e, em seguida, utilizar técnicas que possam 

representar, com eficiência, as características vocais das sentenças. 
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2.1.1 Reconhecimento de padrões  

O reconhecimento automático de fala ou de locutor é fundamentalmente uma 

tarefa de reconhecimento de padrões. Em essência, é realizado um mapeamento entre a 

identificação da fala ou do locutor, tal que cada possível forma de onda da entrada vocal seja 

identificada com sua sentença ou locutor correspondente. A Figura 2.2 mostra uma visão geral 

dessa técnica. 

 

Figura 2.2 – Fluxo de reconhecimento de padrões 

Para a implementação de um sistema de reconhecimento de padrões de voz deve-

se obter, para cada sentença, um conjunto de parâmetros representativos da voz. Os 

parâmetros obtidos servem para compor um modelo (ou padrão) representativo da sentença 

falada. Nesses sistemas a sentença é aceita ou rejeitada, a partir da comparação dos seus 

parâmetros de teste com os parâmetros já armazenados (padrões de referência), utilizando 

para isso uma regra de decisão. 

Todas as tarefas de reconhecimento de padrões utilizam duas fases: treinamento e 

reconhecimento (ou teste). Na fase de treinamento (Figura 2.3) é estabelecido um dicionário 

de padrões de referência de voz, aos quais são atribuídos rótulos que identificam cada 

sentença falada. Na fase de reconhecimento (Figura 2.4) são obtidos padrões de teste que são 

comparados com todos os padrões de referência e então, utilizando-se uma regra de decisão, é 

identificado aquele que mais se assemelha ao padrão de referência. 

 

Figura 2.3 – Fase de treinamento do reconhecimento de padrões 
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Figura 2.4 – Fase de teste do reconhecimento de padrões 

O processo de reconhecimento de padrões é dividida em quatro etapas: a de 

aquisição do sinal de voz, que corresponde a captura do sinal e sua transformação analógico-

digital; a de processamento do sinal de voz, que é composta de métodos para a preparação 

adequada do sinal; a de extração de características, etapa de levantamento de informações 

sobre o sinal; e a de comparação dos padrões que gera o resultado do processo. 

Aquisição do Sinal de Voz 

A primeira fase do processamento realiza a captação do som da fala e a sua 

transformação em sinal digital para manipulação por um computador. O sinal acústico é 

transformado em grandeza elétrica através de um microfone e em seguida uma placa 

digitalizadora transforma esses sinais analógicos em sinais digitais (arquivos). O formato de 

arquivo comumente usado para se fazer o reconhecimento de fala é o formato WAV. Esse 

formato é usado por representar as informações sonoras com maior precisão e sem perdas 

[PAU00]. 

Processamento do Sinal de Voz 

O processamento do sinal de voz inclui uma série de procedimentos para preparar 

adequadamente as informações captadas pela máquina. O primeiro procedimento, chamado 

pré-ênfase, objetiva eliminar uma tendência espectral na fala irradiada dos lábios no momento 

em que o usuário fala ao microfone. Após a etapa de pré-ênfase, passa-se à etapa de 

janelamento que é a divisão do sinal de voz em blocos temporais de pequena duração para 

análise em curto prazo. Tal divisão é importante devido ao fato de um sinal de fala ser 

estatisticamente variante no tempo.  

O janelamento pode ser realizado de duas maneiras básicas: dividindo-se a duração 

da palavra em um número fixo de intervalos ou utilizando-se intervalos de igual duração. No 
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primeiro caso, o comprimento do intervalo mudará em função da duração de cada palavra, 

enquanto no segundo, a quantidade de segmentos é que será função da duração de cada 

palavra. A Janela de Hamming se constitui em uma das técnicas mais utilizadas para o 

janelamento de sinais de voz [FEC00]. 

A última fase do processamento consiste na detecção dos pontos terminais do sinal 

de voz, ou endpoints. A determinação desses pontos inicia-se pelo primeiro quadro onde o 

sinal de voz é diferente do silêncio e o último quadro de voz. Eles são necessários para evitar 

o processamento dos segmentos nos quais não há voz, antes e depois do sinal com voz, 

evitando carga computacional e economizando tempo. O sucesso na determinação dos limites 

de uma palavra representa um aspecto crucial na performance de sistema de reconhecimento 

de fala. 

Extração de Parâmetros Representativos 

Um sistema de reconhecimento de fala consiste da extração e seleção dos parâmetros vocais, 

seguida do processo de classificação e o vetor de características, conjunto de características 

escolhidas para extração, é a interface entre essas duas fases. Esse vetor deve conter toda 

informação relevante do sinal de voz. Deve ser insensível a variações irrelevantes devido às 

alterações das características acústicas quando da elocução de uma sentença, e ao mesmo 

tempo ter uma baixa dimensionalidade, visando minimizar a demanda de tempo 

computacional na etapa de classificação [CHE99]. 

A escolha das características incorre na melhoria da qualidade do reconhecimento. 

Os sistemas de reconhecimento têm usado diversas características, como formantes, 

intensidade e coeficientes obtidos a partir dos métodos de extração de parâmetros. Os 

principais são: coeficientes LPC, Cepstrais, Cepstrais Ponderados, Delta Cepstrais, Delta 

Cepstrais Ponderado, etc. Dentre essas últimas características uma das mais utilizadas são os 

coeficientes Cepstrais [FUR81]. 

A análise por Predição Linear (LPC)é uma das mais importantes técnicas para 

análise de voz. Esse método tem sido a técnica predominante para estimar os parâmetros 

básicos da voz, que são utilizados para representação em transmissão a baixa taxa de bits ou 

armazenagem. A importância desse método reside tanto na habilidade de fornecer estimativas 

extremamente corretas dos parâmetros de voz, quanto na relativa velocidade computacional 

[VIE89]. 
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A idéia detrás da predição linear é a de que um valor de uma amostra pode ser 

aproximado (predito) por combinação linear dos valores das amostras anteriores, tirando 

partido da correlação entre estas. Os coeficientes de predição linear são estimados por 

minimização do erro quadrático entre a amostra corrente e a sua predição.  

O método de predição linear está disponível na literatura da engenharia há um 

longo tempo e tem sido vastamente empregado, principalmente em sistemas de controle, 

telecomunicações e teoria da informação e codificação [RAB78]. Muitos sistemas de 

reconhecimento de fala têm, tradicionalmente, utilizado os parâmetros obtidos na análise 

LPC, em virtude das vantagens que esses propiciam em termos de generalização da envoltória 

espectral e sua habilidade para modelar, razoavelmente bem, os picos espectrais [CHE99]. 

Comparação dos Parâmetros de Voz 

O ponto principal do processo de reconhecimento automático de voz é uma comparação entre 

padrões obtidos a partir da representação de parâmetros/características de um sinal de voz 

desconhecido (ou de teste) com padrões de referência previamente armazenados. Um 

conjunto de vetores de padrões é estabelecido durante o treinamento, quando um locutor 

pronuncia um vocabulário, e os segmentos acústicos são convertidos em características 

representativas de cada sentença.  

A partir desse instante o vetor de padrões de teste é comparado com todos os 

padrões de referência armazenados em uma memória de dados, podendo a memória, muitas 

vezes, ser particionada visando obter-se um procedimento mais eficiente. A comparação 

envolve uma medida de quão similar são os padrões de teste e de referência. O padrão de 

referência mais estreitamente casado com o teste é usualmente escolhido, produzindo uma 

saída correspondente àquela referência. Contudo, se o casamento é relativamente pobre ou se 

outras referências fornecem casamento similar, outro procedimento de decisão pode ser 

adotado (e.g., uma decisão pendente pode ser adiada e ao locutor é solicitado que repita seu 

padrão) [DOD85]. 

De uma forma geral, os métodos conhecidos para reconhecimento de voz 

diferenciam-se na forma como os parâmetros extraídos são utilizados na construção dos 

padrões. Dessa forma, podem ser divididos em dois grupos: Métodos Paramétricos e Métodos 

Estatísticos [FEC00]. 
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Nos métodos paramétricos, a regra de decisão no processo de comparação de 

padrões baseia-se em medidas de distância das amostras. O principal método estudado é a 

Quantização Vetorial que é uma técnica de conversão dado um vetor de características em um 

código relacionado a vetores de mesma dimensão previamente treinados. A eficiente taxa de 

redução de dados da QV, dentro da parametrização de voz, é útil em reconhecimento de fala 

para minimizar a memória utilizada, sendo a sua principal vantagem a produção do dicionário 

para determinação da similaridade entre elocuções de uma mesma sentença e divergências 

entre locutores [MAD98]. 

Nos métodos estatísticos a construção dos padrões é obtida por meio de modelos 

estatísticos, tais como Modelos de Markov Escondidos (HMMs) [CAM97]. Os parâmetros 

extraídos são, com o auxílio da teoria das probabilidades, representados por modelos 

estocásticos nos quais está presente uma redução implícita de dados. Nesses métodos não é 

feita uma comparação direta de padrões e a decisão é tomada usando o cálculo de 

probabilidades associadas aos modelos. 

O sistema de reconhecimento automático da fala pode ser implementado utilizando 

uma das técnicas citadas ou até mesmo a combinação dessas. Em [FEC00], utiliza-se na tarefa 

de reconhecimento dois parâmetros para discriminação das sentenças: a medida de distorção 

obtida a partir da quantização vetorial, seguida da probabilidade obtida do HMM. Esse último 

é utilizado como parâmetro de “refinamento” do processo de identificação. Portanto, através 

de um método híbrido, que utiliza técnicas paramétrica e estatística, para modelagem das 

características vocais dos locutores. 

2.1.2 Aplicações para ASR 

As aplicações da tecnologia de reconhecimento de fala dividem-se em duas amplas áreas, a 

saber: aplicações de telecomunicações e de negócios. Na área de telecomunicações algumas 

aplicações representativas incluem: 

• Serviços baseados em menu para telefones: a maioria dos serviços atualmente está 

disponível apenas por meio dos recursos de toque de tecla. Uma interface de 

reconhecimento de voz pode ser mais atrativa porque os nomes dos serviços são 

falados ao invés de se pressionar botões. Assim para acesso a diferentes partes de uma 
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empresa, é mais natural falar palavras "Vendas" ou "Recursos Humanos" do que 

lembrar de pressionar botão 3 para "Vendas" ou botão 5 para "Recursos Humanos". 

• Discagem por voz: discar números ou nomes da agenda do telefone por meio da voz 

permite rápido controle e uso do telefone sem que para isso seja preciso fixar os olhos 

no aparelho. Isso é especialmente importante para telefonia móvel quando os olhos e 

as mãos geralmente estão ocupados com outras ações. 

• Requisição de informações de listas telefônicas: A maioria das listas telefônicas nos 

Estados Unidos consiste de letras e números atribuídos a cada item, geralmente com 

um grande número de redundância nos códigos. Assim, requisitar itens da lista por voz 

é uma forma natural de interação com uma base tão complexa de informações. 

 

Na área de negócios, algumas aplicações representativas incluem: 

 

• Entrada de dados para preencher formulários: Como as aplicações são bastante 

repetitivas e geralmente são executadas por um pequeno grupo de pessoas, sistemas de 

reconhecimento de fala são bastante eficazes. Tipicamente, vocabulários para essas 

aplicações são de tamanhos pequenos a moderados (p. ex: 10 a 200 palavras). 

• Substituição ou expansão do teclado: Aqui a tarefa de reconhecimento é para substituir 

seqüências de toque de teclas por comandos de voz ou substituir o teclado 

inteiramente usando entrada vocal. 

• Acesso à base de dados: A tarefa de reconhecimento é para consultar uma base de 

dados para determinar informações específicas contidas nela. Dessa forma, sistemas 

de reserva de passagens aéreas podem ser consultados para mostrar a disponibilidade 

de vôos entre cidades específicas, preços de passagens, tipo do avião, etc. 

• Teste, inspeção e controle de processo em fábricas: Aqui a tarefa de reconhecimento 

fornece acesso à monitorização em qualquer etapa do processo de fabricação com 

olhos e mãos livres ampliando a capacidade de detecção de defeitos e problemas na 

produção. 
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2.2 Síntese de Voz 

A geração automática pelo computador de formas de onda da voz, conhecida como síntese de 

voz, vem recebendo atenção da comunidade acadêmica e profissional há várias décadas. 

Sistemas de resposta vocal são projetados para responder a um pedido de informação 

utilizando mensagens faladas. Assim, entende-se que a comunicação de voz do sistema se faz 

em uma única direção, isto é, da máquina para o homem [FEC00]. 

Intuitivamente, o último objetivo de um sintetizador Text-To-Speech (TTS) é ler 

qualquer texto, seja ele diretamente introduzido em um computador por um operador, seja 

capturado de uma base de dados. Existe uma diferença fundamental entre o sistema que 

estamos discutindo agora e qualquer outra máquina que toque sons, no sentido que estamos 

interessados em produção automática de sentenças de voz e não em reprodução de voz 

[DUT97]. 

O processo de síntese TTS consiste de duas fases principais. A primeira consiste 

da análise do texto apresentado, onde a mensagem de entrada é transcrita em uma 

representação fonética ou alguma outra representação lingüística, e a segunda consiste da 

geração de formas de onda de voz, onde a saída acústica é produzida a partir dessa informação 

fonética. Essas duas fases são respectivamente chamadas de síntese de alto-nível e síntese de 

baixo-nível. Uma versão simplificada do processo é apresentada na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Fluxo de síntese de voz 

Sistemas de síntese podem ter como texto de entrada, por exemplo, dados de um 

processador de texto, ou uma mensagem SMS. Os caracteres escritos são então processados e 

analisados de acordo com a representação fonética de cada um deles que é usualmente uma 

String de fonemas com algumas informações adicionais como entonação e duração. O som da 

voz é finalmente gerado com o sintetizador de baixo-nível pela informação passada pelo de 

alto-nível. 
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Voz sintetizada pode ser produzida por diferentes métodos. Todos eles possuem 

alguns benefícios e deficiências. Os métodos são geralmente classificados em três grupos 

[LEM99]: 

• Síntese Articulatória, que simula o modelo do sistema de produção de voz 

humana diretamente. 

• Síntese de Formantes, que modela a freqüência fundamental do sinal de 

voz para extração de parâmetros representativos. 

• Síntese Concatenativa, que usa diferentes amostras de tamanhos pré-

gravados de voz natural. 

A síntese articulatória tenta modelar o órgão vocal humano tão perfeitamente 

quanto possível, por isso ele é potencialmente o método mais satisfatório para se produzir voz 

sintetizada de alta qualidade. Por outro lado, ele é também o método mais difícil de 

implementar e a sua carga computacional é também consideravelmente a maior entre os 

métodos mais comuns. Por isso, esse método tem recebido menos atenção do que os outros e 

ainda não tem alcançado o mesmo nível de sucesso. 

Provavelmente o método de síntese mais extensamente utilizado durante as últimas 

décadas tem sido a síntese de formantes. A idéia desse método está baseada num conjunto de 

regras usadas para determinar os parâmetros necessários para sintetizar a sentença desejada. O 

sinal de excitação poderia ser vozeado com freqüência fundamental ou ruído não vozeado. A 

excitação misturada destes dois parâmetros produz voz de forma inteligível tanto para vogais 

quanto para consoantes vozeadas e sons de aspiração. 

A concatenação de sentenças naturais pré-gravadas é provavelmente a forma mais 

fácil de produzir voz sintética inteligível e com sonoridade natural. Entretanto, sintetizadores 

concatenativos são usualmente limitados a um locutor e a uma voz e também requerem mais 

capacidade de memória do que os outros métodos. 

Um dos mais importantes aspectos na sintese concatenativa é achar o tamanho 

correto da unidade de voz. Essa seleção é geralmente uma tentativa entre as maiores e as 

menores unidades. Com unidades longas com alta naturalidade, menos pontos de 

concatenação e bom controle de co-articulação são conseguidos, mas a quantidade de 
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unidades e memória necessária é enorme. Com unidades curtas, menos memória é necessária, 

mas os procedimentos de coleta de amostras e montagem tornam-se difíceis e complexos. Nos 

sistemas atuais, as unidades usadas são usualmente palavras, sílabas, fonemas, difonemas e 

algumas vezes até trifonemas. 

A palavra é, talvez, a mais natural unidade para texto escrito em sistemas de 

informação. A concatenação delas é uma tarefa fácil de realizar, entretanto, existe uma grande 

diferença entre ela falada de forma isolada e em uma sentença contínua, o que faz o som da 

sentença não ser bastante natural. Por existirem centenas de milhares de diferentes palavras 

em cada língua, essa unidade não é adequada pra sistemas TTS. 

Já as sílabas, existem em um número consideravelmente menor do que as palavras, 

mas o tamanho da base de dados das unidades é ainda muito grande. Por exemplo, existem 

aproximadamente 10.000 sílabas na língua inglesa e ao contrário das palavras, o efeito de co-

articulação não está incluído nas unidades armazenadas, por isso usar sílabas como unidade 

básica também não é muito aceitável. 

Fonemas são provavelmente as mais comuns unidades de voz usadas em sistemas 

de síntese, pois, são a representação lingüística normal da voz. A quantidade de unidades 

básicas é geralmente entre 40 e 50, que é claramente a menor comprarado com as demais 

unidades. O uso de fonemas dá maior flexibilidade aos sistemas, tendo em vista que a 

articulação da sentença deve ser formulada como regra no sistema.  

Os difonemas são definidos como pares adjacentes de fonemas. Normalmente são 

usados para referir-se à gravação da transição entre dois fonemas. Se o número de fonemas 

em uma língua é igual a P, então o número de possíveis difonemas é igual a P2, embora em 

todas as línguas haja restrições sobre quais sons podem ocorrer próximos a outros. Assim, o 

número de difonemas é usualmente menor do que P2. A combinação de difonemas pré-

gravados em sistemas de síntese é muito mais natural do que a simples combinação de 

fonemas, porque a pronúncia de cada fonema varia baseada nos fonemas vizinhos.  

2.2.1 Aplicações para TTS 

As potenciais aplicações dos sistemas TTS de alta qualidade são inúmeras. Aqui estão alguns 

exemplos [DUT97]: 
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• Serviços de Telecomunicações: Sistemas TTS tornam possível acessar informação 

textual por meio do telefone. Sabendo que cerca de 70% das chamadas de telefone 

atualmente requerem muito pouca interatividade, um prospecto é digno de ser 

considerado. Textos podem abranger desde pequenas mensagens, como eventos 

culturais locais (cinemas, teatros) até enormes bases de dados que dificilmente 

poderiam ser lidas e armazenadas como fala digitalizada. 

• Ensino de Linguagens: Sintetizadores TTS de alta qualidade podem com ajuda de um 

sistema de aprendizagem promover ferramentas de ensino a novas linguagens. Esse 

tipo de projeto tem amplo mercado, no entanto, ainda não se é plenamente 

implementado devido a baixa de qualidade disponível em sistemas comercias de 

síntese de voz, como é de ser exigir de forma crucial como requisito básico. 

• Ajuda a Pessoas Deficientes: Incapacidades de voz originam-se em problemas nas 

sensações mentais ou motores. Máquinas podem invariavelmente produzir, em último 

caso, com a ajuda de um teclado especialmente projetado e um programa de rápida 

montagem de sentenças, voz sintética em poucos segundos para remediar esses 

impedimentos. 

• Livros e brinquedos falantes: O mercado de brinquedos tem se aproximado cada vez 

mais aos recursos de síntese de voz. Muitos brinquedos falantes têm sido criados, mas 

as limitações de qualidade invariavelmente interferem na ambição educacional dos 

produtos. Sintetizadores de alta qualidade melhoram essa situação, mas são bastante 

caros para se agregar ao valor de brinquedos. 

• Monitoramento Vocal: Em alguns casos, informação oral é mais eficiente do que 

mensagens escritas. O apelo é mais forte enquanto a atenção pode ainda focar em 

outra fonte visual de informação. Conseqüentemente a idéia de incorporar 

sintetizadores de voz no gerenciamento ou controle de sistemas, como em cabines de 

avião, para prevenir os pilotos a serem alertados não somente com informação visual. 



 
 

Capítulo 3 

Interface de Voz com o Usuário  

Este capítulo mostra as características mais importantes para a comunicação 

homem máquina por meio de uma interface de voz com o usuário. 
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A voz sempre foi considerada um meio revolucionário de interação com o computador. Como 

as tecnologias de reconhecimento e síntese de voz melhoraram bastante nos últimos anos, os 

serviços baseados em voz passaram a requerer interações homem-máquina mais complexas e 

naturais. 

[SCH05] afirma que a construção de uma interface de voz é um desafio e uma 

razão para isso é que a linguagem é profundamente relacionada ao comportamento humano. 

Como conseqüência, as expectativas a respeito da interface se tornam muito elevadas. Esse 

tipo de interface tenta levar ao usuário a impressão de que poderia falar como falam com um 

ser humano, entretanto isso ainda não é perfeitamente alcançado. As tecnologias de voz 

evoluíram, mas a edição de uma aplicação de voz que atenda às necessidades do usuário e que 

seja fácil de usar ainda é um desafio. 

O objetivo principal do projeto de VUI (Voice User Interface) é suportar a 

navegação do usuário com as opções, os comandos e as informações disponíveis em um 

sistema a fim realizar uma tarefa. Deve-se assumir que essas informações são armazenadas 

numa estrutura de árvore e essa estrutura de navegação de documentos requer, das camadas 

superiores, a orientação para a realização dos comandos de forma que o acesso às informações 

seja intuitivo.  

Infelizmente, acessar informações através de navegação é mais complexo no 

domínio do áudio. Em interfaces de voz, conceitos como seleção de menu, comandos de 

controle, e links de âncoras devem ser executados e revelados diferentemente de uma 

interface visual. Enquanto a voz é um poderoso meio de comunicação, sua natureza transitória 

limita severamente a quantidade de informação que pode ser adquirida pelo usuário. O olho é 

ativo enquanto a orelha é passiva, dessa forma a orelha não pode captar um conjunto de 

gravações da mesma maneira que o olho pode fazer a varredura de uma tela contendo textos e 

figuras.  

Uma interface de voz bem projetada pode atenuar os efeitos dessas deficiências 

através da estruturação da interação com usuário visando a maximização da probabilidade de 

realizar as tarefas solicitadas com sucesso. Segundo [KAM93] existem diversos fatores que 

devem ser considerados na hora de se projetar uma interface de voz, são eles: os requisitos da 

aplicação, as potencialidades e limitações da tecnologia e as características da população. 
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Requisitos da aplicação 

Claramente, as informações sobre os requisitos das aplicações são o componente 

central no desenvolvimento de qualquer interface com o usuário. Para aquelas aplicações que, 

de certa maneira, ocorrem como os diálogos homem-homem, compreender como o diálogo 

progride entre eles pode ajudar a identificar informações que devem ser levantadas a fim de 

realizar a tarefa. Dessa forma, o projetista da interface pode usar este conhecimento para 

determinar um diálogo mais natural. 

Potencialidades e limitações da tecnologia 

O estado da arte da tecnologia de voz progrediu bastante nas últimas décadas, ao 

ponto que se tornou prático aos desenvolvedores integrar a voz em diversos tipos de 

aplicação. Adicionar voz a uma aplicação, ou criar uma interface apenas de voz, apresenta 

grandes desafios que são diferentes em um ambiente puramente gráfico. Detalhes sobre as 

tecnologias de reconhecimento e síntese de voz foram apresentados no capítulo dois. 

Características da população 

Diversas características podem ser consideradas como determinantes no sucesso de 

uma aplicação de voz como, por exemplo: o uso de frases contínuas ou palavras isoladas para 

o reconhecimento da solicitação do usuário; a dinâmica da conversação, onde frases ditas pelo 

usuário em momentos não determinados, ou interrupções não programadas pelo sistema 

podem causar erros; e a experiência do usuário no manuseio do sistema – usuários iniciantes 

normalmente requerem instruções e/ou orientações para navegar no sistema, por outro lado 

usuários experientes querem sempre pular etapas de instruções e navegar na aplicação de 

forma mais rápida e eficiente. 

Compreendendo estes fatores, o projetista da interface de voz pode antecipar 

algumas das dificuldades e das incompatibilidades que afetarão o sucesso da aplicação e 

projetar a interação de forma a minimizar seus impactos. O projeto e a execução de uma 

interface são mais bem sucedidos como um processo interativo, com as interfaces testadas 

empiricamente em grupos de usuários representativos, revisadas, deficiências são detectadas, 

corrigidas, e reexaminadas até o sistema atingir um desempenho estável e satisfatório. 
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3.1 Modos de interação 

As interfaces de voz fornecem aos sistemas de informação alternativas interessantes no que se 

refere à modalidade de entrada e saída de dados, seja como uma interface apenas de voz 

(telefone), seja como um componente de um sistema multimodal e/ou multimídia (teclado, 

mouse, touch pad, gestos, voz, entre outros). 

Interação apenas com a voz 

Segundo [DEY97], há um par de razões para que uma interface apenas de voz em 

um sistema de informação possa tornar-se desejável. Primeiramente, a aplicação pode 

requerer uma mobilidade que exija as mãos livres na interação. Em segundo, o sistema de 

telefonia é uma das poucas tecnologias de rede verdadeiramente robusta e universal, assim faz 

sentido estender os serviços de informações do desktop por meio de uma interface com o 

telefone. 

As duas tecnologias centrais para esse modo de interação são o reconhecimento e a 

síntese de voz. O maior compromisso de um projetista está entre a versatilidade 

(independência do locutor, tamanho do vocabulário, discurso contínuo com reconhecimento 

em tempo real), a exatidão do reconhecimento e a clareza da pronúncia realizada pelo sistema. 

As possibilidades de aplicações usando esse tipo de interação são inúmeras. As de 

fornecimento de informações (previsão do tempo, notícias, mercado financeiro) e serviços 

(reserva de passagens de ônibus, ingressos de cinemas) são as mais comuns. Aplicações para 

leitura e envio de emails, calendário e agenda de contatos também despertam grande interesse 

das empresas.  

É fundamental observar que as aplicações que usam interação apenas de voz 

devem, aparentemente, permitir uma interação contínua com um vocabulário ilimitado, no 

entanto, sem tecnologia de voz adequada torna-se impossível pesquisar empiricamente 

importantes aspectos da interação apenas por voz, tais como aceitação e satisfação do usuário. 

Por isso, é preciso especificar de forma pormenorizada os requisitos da aplicação para 

compensar tais dificuldades. 
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Interação Multimodal 

O desenvolvimento de sistemas de informação precisa levar em conta dois fatores: 

a crescente complexidade e capacidade das aplicações e dos dispositivos nas quais elas são 

executadas, e a habilidade humana em lidar com esse tipo de sistema. Desse modo, a relação 

entre as possibilidades do sistema e a habilidade do usuário em operá-lo torna-se muito 

importante para o maior aproveitamento dos recursos disponibilizados. 

Uma forma de melhorar essa relação pode ser a disponibilização ao usuário de 

interfaces que atendam às necessidades específicas dentro do contexto da aplicação e 

permitam que o usuário escolha mais apropriadamente dentre as opções de interação 

disponibilizada pelo sistema multimodal.  

Segundo [ENG06], interfaces multimodais são uma forma de interação humano-

máquina para aplicações seqüenciais ou paralelas por meio de várias modalidades de 

entrada/saída de dados. Reconhecimento de voz, teclado, mouse, gestos ou mímicas podem 

ser utilizados como modalidade de entrada num sistema e obtém-se como resposta, voz 

sintetizada, informações gráficas e textuais. Esses modos de interação podem ser combinados 

dinamicamente de modo a proporcionar maior mobilidade ao usuário. 

As interfaces multimodais podem cobrir uma gama de possíveis aplicações e 

contextos. Dentro deste alcance, há alguns tipos de serviços que podem ser considerados mais 

promissores. Por exemplo, as aplicações de fala concebidas para pessoas com necessidades 

especiais, aplicações em ambientes domésticos e automotivos e serviços de localização 

geográfica [BAG05]. 

3.2 Iniciativa do Diálogo 

Um dos aspectos chave para o desenvolvimento de aplicações com interface de voz é a forma 

como a iniciativa do diálogo é tomada. A estratégia de gerenciamento de diálogo pode ser de 

iniciativa do sistema, iniciativa do usuário ou iniciativa mista [SPI06]. 

Iniciativa do Sistema 

Num diálogo com iniciativa do sistema, o computador faz as perguntas ao usuário 

e quando a informação necessária é recebida, a solução é processada e a resposta produzida. 
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Essa estratégia pode ser muito eficiente desde que os caminhos que o fluxo de 

diálogo possa tomar sejam limitados e previsíveis. Isso torna possível o uso de gramáticas de 

reconhecimento simples, de forma que, cada diálogo pode ter uma gramática de 

reconhecimento relacionada, o que ajuda o reconhecedor a conseguir resultados mais precisos. 

Outra vantagem das aplicações com iniciativa do sistema é que elas guiam o usuário para 

ajudá-los a alcançar seu objetivo. A partir do instante em que o sistema faz a pergunta, o 

usuário já sabe quais os passos que poderão ser seguidos. Isso o faz se sentir mais confortável 

e evita desorientações.  

A Figura 3.1 mostra um exemplo de um sistema com a iniciativa do diálogo 

partindo de um sistema de horários de ônibus. 

 

 

Figura 3.1 – Exemplo iniciativa do sistema 

As desvantagens da estratégia com iniciativa do sistema incluem a falta de 

habilidade na interação com usuários experientes, especialmente se o sistema assume que 

apenas partes da informação são trocadas em cada diálogo realizado. A interação pode ser 

longa e excessivamente lenta. Essa abordagem é particularmente apropriada para usuários 

iniciantes.  

Portanto, essa estratégia é mais apropriada para tarefas seqüenciais e bem 

definidas onde é preciso conhecer certos pedaços da informação em ordem para realizar 

perguntas a uma base de dados ou recuperação de informação. 

Iniciativa do Usuário 

Diálogos com iniciativa do usuário assumem que o mesmo sabe o que fazer e 

como interagir com o sistema. Em sua forma geral, o sistema espera pela entrada do usuário e 

reage a ela realizando as operações correspondentes. Sistemas com essa estratégia são 

geralmente chamados de sistemas de comando e controle, embora a linguagem utilizada possa 

ser mais sofisticada. Em qualquer caso, o usuário é o participante ativo nesses sistemas. 

A vantagem desse tipo de aplicação é que os usuários são capazes de usar o 

sistema livremente e realizar operações da forma que eles quiserem, sem o sistema direcioná-

[SISTEMA]: Por favor diga o horário da partida, por 
exemplo, quinze e trinta horas. 

[USUÁRIO]: Dezoito horas 
[SISTEMA]: Dias da semana: sábado ou domingo ? 
[USUÁRIO]: Sábado 
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lo. A maior fraqueza é que ele requer que os usuários estejam familiarizados com o sistema e 

saibam o que falar. A Figura 3.2 é um exemplo de iniciativa do usuário para um sistema de 

leitura de e-mails. 

 

 

 

Figura 3.2 – Exemplo iniciativa do usuário 

O argumento comum a favor desse tipo de aplicação é que se a capacidade de 

entendimento de linguagem natural do sistema for avançada, ele pode entender livremente 

todas as formas de linguagem natural. Isso é raramente possível, visto que o uso de linguagem 

irrestrita ligada a modelos de linguagem muito abertas não são suportadas pela maioria dos 

reconhecedores de voz comercializados.  

Iniciativa Mista 

Também chamada de estratégia de gerenciamento de diálogo, aplicações com 

iniciativa mista assumem que a iniciativa do diálogo pode ser tomada tanto pelo sistema 

quanto pelo usuário. O usuário tem a liberdade de tomar a iniciativa, mas quando há 

problemas na comunicação, ou nas perguntas necessárias, o sistema toma a iniciativa e guia a 

interação. 

Um sistema de iniciativa mista pode ajudar o usuário empregando a estratégia de 

iniciativa do sistema, preservando ainda a liberdade e eficiência da estratégia de iniciativa do 

usuário. Na prática, a estratégia de iniciativa mista é geralmente um sinônimo para estratégia 

de iniciativa do usuário com iniciativa do sistema para manipulação de erros. . A Figura 3.3 

mostra um exemplo de iniciativa mista para o sistema de horários de ônibus. 

 

 

 

Figura 3.3 – Exemplo iniciativa mista 

[SISTEMA]: Você tem duas mensagens. 
[USUÁRIO]: Ler mensagens. 
[SISTEMA]: Mensagem 1 de Jaakko Hakulien, assunto: hora 

de encontro. Mensagem 2 de Makku Turunen, 
assunto: materiais do encontro. 

[USUÁRIO]: Ler segunda mensagem. 
[USUÁRIO]: O arquivo com a apresentação está pronto... 

[SISTEMA]: De onde você está indo? 
[USUÁRIO]: Do Parque Central para o Brooklin 
[SISTEMA]: Do Parque Central para o Brooklin saem ônibus as 

13, 16, 20 3 23 horas. Você gostaria de ouvir os 
preços das passagens? 

[USUÁRIO]: Sim 
[USUÁRIO]: 12, 16 horas, 12 dólares. 20 e 23 horas 15 dólares 
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Alternativamente, o sistema pode adaptar o estilo de interação a um caso particular 

para os usuários ou a situações baseadas no sucesso da interação. Isso pode ser feito, por 

exemplo, usando estratégia de iniciativa do sistema no início e gradativamente o usuário toma 

mais iniciativa quando ele ou ela aprende a interagir com o sistema. 

3.3 Dispositivos 

Uma das grandes vantagens da interface de voz é que ela pode ser explorada em 

aplicações que rodam tanto em pequenos dispositivos, em aparelhos de mão móveis, quanto 

em ambientes desktop. Esses dispositivos podem ser classificados em três diferentes classes, 

dependendo das suas características: thin, medium e thick (Figura 3.1) [BAG05]. 

Dispositivos Thin  

Smart Phones e telefones celulares são os mais promissores e concorridos 

dispositivos e a mais desafiadora área para aplicações multimodais. Esses tipos de terminais 

ainda têm restrições em termos de disponibilidade de memória e poder de processamento. 

Entretanto, essas limitações estão sendo superadas aos poucos com o envolvimento de rápidos 

equipamentos de mão móveis. 

Dispositivos Medium 

A segunda categoria de dispositivos consiste em PDAs, Tablet PCs, equipamentos 

domésticos e automotivos. Apesar de possuírem telas maiores e existirem alternativas quanto 

à forma de entrada de dados, tais como toque de tela e keypad, em termos de usabilidade 

ainda apresentam um grande obstáculo. Por outro lado, esses dispositivos contam com um 

bom poder de memória e processamento o que possibilita uma arquitetura baseada no cliente 

onde as tecnologias de TTS e ASR podem ser instaladas no equipamento reduzindo o número 

de requisições ao servidor. 

Dispositivos Thick 

Por último, estão representados os dispositivos multimídia: desktops e laptops. As 

dimensões de tela e teclado não representam nenhuma limitação de uso e as tecnologias de 

voz podem ser instaladas diretamente no dispositivo, o que possibilita a oportunidade de 

interação multimídia baseada em voz, fazendo assim interfaces mais amigáveis. 
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Figura 3.4 – Dispositivos usados com interface de voz 

3.4 Padrões de linguagem 

Dois padrões propostos para o desenvolvimento de aplicações baseadas em voz 

para Internet têm sido apresentados na literatura. Um deles é chamado VoiceXML (Voice 

Extensible Markup Language) e é resultado da iniciativa da IBM, Nuance e outras 

companhias. O outro é chamado SALT (Speech Application Language Tags) e é resultado da 

iniciativa da Microsoft.  

VoiceXML é uma linguagem de marcação para criação de interfaces de voz que 

usa reconhecimento de fala e/ou tons de teclas (DTMF) para entrada e áudio pré-gravado e 

síntese de voz para saída de dados. É baseada no padrão XML da W3C e alavancou o 

paradigma de voz para o desenvolvimento e manutenção de aplicações na Web [VOI00]. 

SALT é uma extensão das linguagens de marcação da Web (HTML, XHTML, e 

XML) que permite acesso multimodal ou apenas por telefone aos recursos da Internet. É 

composta por um pequeno conjunto de elementos XML, com atributos associados e 

propriedade de objeto DOM, eventos e métodos, que podem ser usados em conjunção com 

um documento fonte de marcação para aplicar interface de voz a páginas de Internet [SAL02]. 

O padrão SALT é um concorrente do padrão VoiceXML para aplicações de voz, 

entretanto, o SALT incorpora algumas características do padrão VoiceXML e dos padrões 

W3C, o que não torna os dois padrões completamente diferentes um do outro. O SALT é mais 

atrativo para desenvolvedores iniciantes em voz para Web, já o VoiceXML é mais atrativo 

para desenvolvedores com certa experiência em aplicações para telefonia. 
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VoiceXML é um padrão maior do que o SALT porque contém uma especificação 

de marcação completa e auto-suficiente enquanto o SALT depende mais de funcionalidades 

existentes e disponibilizadas por outras especificações de aplicação Web. O conjunto de 

características do SALT é de baixo-nível, para permitir flexibilidade de interação lógica e 

controle refinado da interface de voz. Já o conjunto de características do VoiceXML é de alto 

nível, envolvendo funcionalidades da Web e fluxo de diálogos. Isso permite que as páginas 

VoiceXML sejam usadas sozinhas e diálogos elementares possam ser criados rapidamente. 

A escolha do VoiceXML para esse trabalho deve-se ao fato de ser uma tecnologia 

mais amadurecida e divulgada no ambiente de pesquisa, apesar da evolução do SALT nos 

últimos anos devido aos milhões de desenvolvedores Microsoft espalhados pelo mundo. 

Outro fator importante para a escolha do VoiceXML é o fato de existirem diversos provedores 

que disponibilizam gratuitamente contas de usuário para testes com essa linguagem.  

 



 
 

Capítulo 4 

VoiceXML 

Esse capítulo mostra as principais características, funcionalidade e arquitetura da 

linguagem VoiceXML e o estudo das plataformas disponíveis no mercado. 

 



Capítulo 4 – VoiceXML 33

O Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) é uma linguagem de 

marcação XML baseada na Web para o desenvolvimento de interfaces de fala. É a língua da 

“Web de voz”, que permite o acesso por telefone a conteúdos baseados na Internet. Pode ser 

definida como o HTML para o telefone [PER03]. 

O principal objetivo do VoiceXML é trazer o poder do desenvolvimento Web e de 

entrega de conteúdo para as aplicações de resposta vocal, e libertar os desenvolvedores de 

aplicações de baixo nível de programação e gerenciamento de recursos. Ele habilita a 

integração dos serviços de voz com os serviços de dados proporcionando acesso a 

informações, serviços e lazer em dispositivos móveis da mesma forma que na Web tradicional 

[VOI00].  

Um documento VoiceXML especifica cada interação do diálogo a ser conduzida 

pelo servidor de voz. A entrada do usuário afeta a interpretação do diálogo que é coletada e 

submetida ao servidor de documentos. O servidor de documentos pode responder com outro 

documento VoiceXML para continuar a sessão do usuário com outros diálogos até o fim da 

aplicação. Essa arquitetura será apresentada com mais detalhes no capítulo seguinte. 

A vantagem de usar a linguagem VoiceXML para construir serviços baseados em 

voz é que as empresas podem criar aplicações automatizadas de voz usando a mesma 

tecnologia que usam para criar Web sites visuais, reduzindo significativamente o custo de 

construção de portais de voz corporativos [KON04].  

4.1 Histórico e Evolução do VoiceXML 

VoiceXML tem suas raízes num projeto de pesquisa chamado PhoneWeb 

desenvolvido nos laboratórios AT&T. Depois que a AT&T/Lucent dividiram-se, as duas 

companhias prosseguiram no desenvolvimento de versões independentes de uma linguagem 

de marcação para telefone. 

O laboratório da Lucent continuou trabalhando no projeto, agora conhecido como 

TelePortal, mantendo o foco da pesquisa na criação de serviços e aplicações de linguagem 

natural. O laboratório da AT&T tem trabalhado na construção de uma linguagem de marcação 

para telefone e de uma plataforma de serviço que tem sido usada para construir muitos 
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diferentes tipos de aplicações, desde serviços de call-center até serviços de telefonia para 

consumidores que geralmente usam o site Web visual.  

Posteriormente, a Motorola abraçou a proposta da linguagem de marcação como 

forma de proporcionar aos usuários móveis informações instantâneas e interações. Dando um 

enfoque empresarial na produção de comunicação móvel, os esforços da Motorola focaram-se 

no acesso por dispositivos móveis (handhelds, celulares G3). A partir daí, a Motorola criou 

sua própria linguagem no recém desenvolvido framework XML, a linguagem VoxML que 

desde seu anúncio tem levado milhares de desenvolvedores a realizar o download da 

especificação da linguagem e do software de desenvolvimento. 

Em seguida foi a vez da IBM anunciar sua linguagem, o SpeechML, que fornece 

uma linguagem de marcação para interfaces de voz para páginas Web e nas versões mais 

recentes proporciona uma interface de voz para browsers em computadores desktops. 

Em 1998, a World Wide Web Consortium (W3C) patrocinou um workshop sobre 

browsers de voz. Um número grande de companhias, incluindo AT&T, IBM, Lucent, 

Microsoft, Motorola e Sun participaram. O Fórum VoiceXML realizou-se para explorar o 

domínio público de idéias de trabalhos existentes na área de browsers de voz, onde foram 

incluídas as principais numa proposta final. Com uma padronização dos processos para 

browsers de voz desenvolvida, o Fórum VoiceXML trabalhou em conjunto com as 

companhias para encontrar uma solução em comum e a solução correta para as necessidades 

dos negócios. 

O Fórum cresceu rapidamente, e a especificação VoiceXML 1.0 foi publicada em 

março de 2000, tendo sido submetida ao W3C, onde o grupo de trabalho do browser de voz 

assumiu a responsabilidade pela liberação seguinte da especificação, VoiceXML 2.0. A 

especificação 2.0 foi publicada em fevereiro de 2003, e as mudanças em relação ao 

VoiceXML 1.0 se relacionam em sua maior parte a esclarecimentos, correções e novos 

elementos [FOR06]. 

4.2 Apresentação da Linguagem 

Em VoiceXML, uma aplicação é composta de um conjunto de documentos interligados, todos 

eles se referenciando a um documento principal chamado de documento raiz da aplicação. 
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Todas as aplicações iniciam seu funcionamento a partir desse documento e quando ele é 

carregado no servidor, as variáveis e palavras chaves definidas tornam-se acessíveis através 

da sessão do usuário com a aplicação, mesmo que eles não estejam definidos num documento 

específico. A Figura 4.1 mostra a estrutura da aplicação.  

 

Figura 4.1 – Fluxo de documentos VoiceXML 

O conteúdo de um documento VoiceXML normalmente é subdividido em uma 

série de diálogos e sub-diálogos. Os Dialogs contêm informações para o processamento de 

uma transação particular, como por exemplo, o fornecimento de informações consideradas no 

próximo diálogo a ser chamado após o complemento de uma transação corrente. Os 

Subdialogs são comumente tratados como funções que são usadas para tarefas específicas ,tais 

como o cálculo de idade de uma pessoa baseado na sua data de nascimento e são chamados a 

partir de um diálogo “pai” e retornam uma saída para seus respectivos diálogos “pai” depois 

de completar a tarefa ordenada [SHU02]. 

Em VoiceXML dois tipos de componentes são utilizados para interação com os 

usuários. Os Forms, o primeiro tipo, são usados para definir a interação com os usuários para 

a coleta de entradas a partir do uso de gramáticas pré-definidas e campos do tipo <field>. O 

segundo tipo, os Menu-based-dialogs são usados para prover uma série de opções e realizar a 

transação correspondente a opção selecionada. A Figura 4.2 mostra uma interface simples e 

fácil de entender para o processamento de documentos executando em VoiceXML. 
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Figura 4.2 – Trecho de código VoiceXML 

Como pode ser visto na Figura 4.2, a versão do XML é declarada na primeira linha 

e logo após a versão do VoiceXML para o servidor de voz. Depois são declaradas as variáveis 

que guardam um valor determinado e em seguida são adicionados dois forms no documento. 

O primeiro form é usado para mostrar o valor da variável. No passo seguinte, o controle é 

transferido para o segundo form que apenas alerta o usuário com alguma informação 

considerando a localização corrente. Abaixo é mostrada uma descrição passo a passo do 

processo de execução desse exemplo: 

1. O servidor de voz carrega o documento raiz na memória 

2. O servidor de voz faz a validação das declarações XML e VoiceXML. 

3. Todas as variáveis são inicializadas e atribuídas aos valores dados, se 

existirem. 

4. O primeiro form é carregado e o conteúdo do elemento <block> é executado. 

Depois o browser de voz carrega o segundo form transferindo o controle para 

ele. 

5. O browser de voz descarrega o primeiro form, carrega o segundo form e 

executa o seu conteúdo. 

6. O segundo form e o documento são descarregados da memória e o processo de 

execução é terminado 
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4.3 Gramáticas em VoiceXML 

Sistemas de reconhecimento de fala possibilitam aos computadores a habilidade de “escutar” 

a fala do usuário e determinar o que ele diz. No entanto, a tecnologia atual não suporta ainda 

reconhecimento de falas não confinadas, ou seja, a habilidade de escutar qualquer fala em 

qualquer contexto e transcrevê-la corretamente. Para conseguir razoável desempenho e tempo 

de resposta, os sistemas atuais limitam o que o usuário pode falar dentro de um contexto 

através do uso de gramáticas. 

Uma gramática é uma definição de uma linguagem. As gramáticas podem ser 

usadas para descrever tanto as linguagens naturais, aquelas faladas e escritas pelos usuários, 

quanto as linguagens formais tais como linguagens de programação de computador, 

documentos de linguagem de marcação, linguagem matemática e muitas outras. Outra forma 

de se usar gramáticas pode ser para descrever o que muitos não consideram linguagens, por 

exemplo, pinturas e gestos, tão logo seja possível construir uma codificação String para as 

expressões na linguagem. Assim, qualquer programa de computador que receba uma entrada 

de dados ou produza em alguma resposta pode fazer uso de gramáticas [BRI05].  

Segundo [END98], as gramáticas são baseadas em um conjunto de palavras e 

sentenças de entrada que definem as possíveis formas de interação que o usuário pode usar 

com a aplicação. A regra gramatical pode também especificar os tipos de pronúncias que um 

usuário pode dizer (uma pronúncia falada é similar a uma sentença escrita). Por exemplo, 

fêchar ou féchar são formar de pronúncia da palavra fechar que dependem do sotaque de 

algumas regiões. 

Os principais formatos de gramáticas usados no VoiceXML são os seguintes: 

• Java Speech Grammar Format (JSGF) 

• Nuance Grammar Specification Language (NGSL) 

A JSGF define uma forma de escrever uma gramática independente de plataforma 

e independente de locutor (também conhecida como gramática de comando e controle ou 

gramática regular). Ela usa uma representação textual que pode ser escrita e editada pelos 

desenvolvedores e computadores, e pode se incluída dentro do código fonte Java [SUN98].  



Capítulo 4 – VoiceXML 38

A regra gramatical usada pela JSGF é definida em um arquivo que contém um 

cabeçalho e um corpo. O cabeçalho inclui a versão do JSGF usada, o nome da gramática e 

possivelmente sentenças import para a importação de outras gramáticas. Para a Sun, a criação 

de gramáticas em aplicações é baseada num cenário onde há centenas ou possivelmente 

milhares de gramáticas disponíveis por toda a Internet. Conseqüentemente, gramáticas JSGF 

seguem o padrão do pacote chamado com.java.speech.grammar, mas nomes que não façam 

parte dessa gramática podem ser implementados também. Um exemplo de gramática no 

formato JSGF é mostrado na Figura 2.8  

grammar javax.speech.demo; 
public <sentence> = hello world | good morning | 
hello mighty computer; 
 

Figura 4.3 – Exemplo de gramática JSGF 

A GSL é a linguagem criada pela Nuance para a definição das gramáticas usadas 

pelos seus sistemas de reconhecimento de fala, e assim como a JSGF, é dividida também em 

cabeçalho e corpo. No cabeçalho estão definidas informações relevantes para a gramática, tais 

como a linguagem ou a identificação da regra raiz e no corpo um conjunto de regras 

individuais [NUA01].  

A GSL pode ser declarada de duas formas diferentes: dentro do próprio documento 

VoiceXML onde as regras podem ser completamente definidas dentro do elemento 

<grammar> ou através de uma gramática externa onde as regras são definidas num arquivo 

referenciado no documento VoiceXML. Esse arquivo possui extensões .gsl ou .grammar.  

A Figura 4.4 ilustra uma definição interna de uma gramática GSL. O elemento 

CDATA é uma expressão usada em documentos XML para informar que o conteúdo marcado 

dentro dessa seção são dados puramente caracteres e não de marcação.  

<grammar type="text/gsl"> 
<![CDATA[ 
([ 

  vermelho 

  verde 

  azul 

  amarelo 

]) 

]]> </grammar> 
 

Figura 4.4 – Exemplo de gramática GSL 
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4.4 Arquitetura 

A arquitetura do VoiceXML é muito similar ao padrão das aplicações Web. Como se sabe, no 

caso de aplicações Web, todos os documentos HTML residem num servidor. Quando o 

usuário solicita algum documento a este servidor, ele envia uma requisição por meio de um 

browser instalado no computador. Depois de receber a requisição do usuário, o servidor Web 

inicia o processamento dos documentos solicitados e encaminha o resultado em formato de 

texto e imagens ao usuário. 

Nas aplicações VoiceXML, da mesma forma que nas aplicações Web, documentos 

são armazenados num servidor Web. Em adição a este servidor, a arquitetura VoiceXML 

requer outro servidor, o servidor de voz, que trata de toda interação entre o usuário e o 

servidor Web. O servidor de voz faz o papel do browser nas aplicações de voz, interpretando 

todas as entradas faladas recebidas do usuário e promovendo mensagens audíveis como 

resposta. No caso das aplicações de voz, o usuário final não precisa ter nenhum computador 

de última geração com nenhum sofisticado browser. Ele pode acessar a aplicação de voz por 

meio de um telefone devidamente conectado à rede pública de telefonia. A arquitetura citada 

está mostrada na Figura 3.1 [SHU02].  

 

Figura 4.5 – Arquitetura da linguagem VoiceXML 

O servidor Web armazena todos os documentos VoiceXML e arquivos 

relacionados (por exemplo, gramáticas). Ele recebe requisições do servidor de voz e as 

processa usando a lógica de negócios da aplicação. O resultado é enviado como resposta ao 

servidor de voz. O servidor Web às vezes também trabalha como servidor de banco de dados, 

facilitando o processamento da aplicação e a lógica de negócios. Em alguns casos, o servidor 

de banco de dados é mantido separadamente e o servidor Web se comunica com ele pela rede. 
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O servidor de voz é o componente principal da arquitetura VoiceXML. Ele tem a 

finalidade de se comunicar com o usuário para processar todas as entradas de voz, passar as 

requisições para o servidor Web e prover a saída do processamento da aplicação com uma 

interface baseada em voz, gerando fala sintetizada ou arquivos de áudio.  O próximo tópico 

detalha melhor as características desse servidor. 

A comunicação entre esses servidores é feita por meio do protocolo HTTP seja 

pela Internet, seja pela Intranet, caso ambos estejam na mesma rede. Já a comunicação entre o 

Servidor de Voz e o Dispositivo Cliente, que pode ser um telefone fixo ou celular, é realizada 

por meio da rede PSTN. Outra opção para o dispositivo cliente é o uso dos softwares de VOIP 

como forma de redução de custos caso as ligações telefônicas sejam interestaduais ou 

internacionais. 

4.4.1 Servidor de Voz 

O servidor de voz é uma plataforma operacional que executa os serviços da 

linguagem VoiceXML. Também chamado de gateway, ele trabalha fazendo uma passagem 

entre o mundo da telefonia e o da Internet e assegura que o desenvolvimento das aplicações 

de voz tenha sucesso em termos de usabilidade, operacionalidade e manutenção. As principais 

funcionalidades das aplicações VoiceXML são implementadas por esse servidor.  

Segundo [BEA01] as funcionalidades primárias desse servidor são as seguintes: 

• Telefonia – Aceitar (também se refere a finalizar) a chamada da rede rede 

pública de telefonia (PSTN) e acessar os dados da chamada telefônica, tais 

como o número discado. Baseado nesse número, o servidor pode prover as 

aplicações VoiceXML com informações de acordo com a localidade (cidade, 

região) do usuário.  

• Base de URL´s – Quando a ligação é aceita pelo servidor, ele deve combinar o 

número do telefone discado pelo usuário ao serviço URL desejado. É preciso 

ter armazenados esses números em um sistema para associar a essa base. 

• Recuperação do VoiceXML – Quando o serviço VoiceXML da URL é 

reconhecido, o servidor deve recuperar a página VoiceXML e os arquivos 

associados, tais como áudio gravado e arquivos de gramáticas a partir de um 

servidor Web. 
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• Interpretação do VoiceXML – Com o código da aplicação VoiceXML e os 

arquivos associados agora localizados, o servidor deve interpretar o código, dar 

passos através dos diálogos e interagir via ASR, TTS, DTMF e outros serviços 

requisitados. Isso pode requerer arquivos adicionais do servidor Web. 

• Acessando ASR e TTS – Esses serviços podem ser hospedados no próprio 

servidor de voz como software ou hardware ou podem estar localizados num 

servidor com capacidade de processamento de voz dedicado. 

• Caching – O servidor de voz pode armazenar em cache arquivos de áudio, 

gramáticas e páginas VoiceXML 

A descrição dessas funcionalidades segue uma seqüência dos processos realizados 

pelo servidor de voz. Cada passo depende fundamentalmente do passo anterior e a perfeita 

interação do usuário com o sistema depende que todos os passos sejam realmente concluídos. 

Na realidade, essa estrutura serve como uma base para as plataformas disponíveis no 

mercado, podendo ter outras funcionalidades acrescidas ou melhoradas dependendo do 

fabricante. 

Recursos 

Para implementar de forma eficiente todas as funcionalidades da arquitetura 

VoiceXML, o servidor de voz deve fornecer alguns recursos para realizar a comunicação 

entre o usuário e a aplicação de voz. Os recursos podem ser de hardware ou de software. A 

Figura 3.2 mostra esses recursos [BEA01]. 

 

Figura 4.6 – Recursos do servidor de voz 
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O browser VoiceXML, ou intérprete, é o principal recurso desse servidor. Ele 

fornece avançadas características semelhantes aos browsers da Internet, tais como: favoritos, 

cookies e cache e tem como função receber as solicitações dos documentos VoiceXML, 

geralmente usando o protocolo http; carregar a página inicial da aplicação na memória, caso 

não exista em cache, e analisar os elementos e atributos contidos no código fonte executando-

os e promovendo ações que eventualmente façam uso dos recursos ASR, TTS e de telefonia. 

Os recursos de ASR consistem de um sistema de computador que recebe a fala 

humana de entrada e retorna palavras, frases ou dígitos correspondentes ao que foi falado. 

Esse sistema permite ao computador reconhecer palavras faladas a partir de um conjunto 

aleatório de usuários levando em consideração variações de sotaques, tonalidade da voz e 

ambientes ruidosos. Já o recurso de TTS é o processo de analisar gramaticalmente um texto e 

transformá-lo em fonemas pronunciáveis para sintetizar voz humana. O engenho TTS usa 

algoritmos especializados para combinar estes sons em palavras e frases discerníveis pelo 

ouvido humano. 

Os recursos de áudio são responsáveis por tocar arquivos de áudio que se 

encontram armazenados no servidor Web.  Os formatos de arquivos suportados dependem 

estritamente da plataforma, mas variações do formato WAV são mais comumente usadas. Os 

recursos de TCP/IP fornecem a conexão entre o servidor de voz e a LAN ou WAN a qual ele 

esteja conectado. Ele também é responsável pelo gerenciamento de montagem/desmontagem 

dos pacotes entre o servidor de voz e outras máquinas na rede.  

Os recursos de telefonia são responsáveis por estabelecerem a conexão de voz 

entre a rede PSTN e o servidor após uma série de mensagens de protocolo serem trocadas 

entre os dois. São esses recursos que, para algumas arquiteturas, fornecem remoção de eco, 

detecção do tom DTMF e alertas de áudio graváveis. O gerenciamento das operações 

telefônicas também é feito aqui. Cada servidor pode ter diversos canais de comunicação 

abertos com os usuários que devem estar sempre disponíveis para as ligações. 

Da mesma forma que as funcionalidades, esses recursos também são uma estrutura 

base para que a indústria desenvolva suas plataformas. Algumas possuem melhores recursos 

do que outras, no entanto, o objetivo principal é alcançado da mesma forma. 
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4.5 Plataformas 

No mercado de tecnologia existem muitas opções de plataformas para o desenvolvimento de 

aplicações baseadas em voz. A indústria da voz tem realizado grande esforço visando o 

melhoramento dos algoritmos de reconhecimento e síntese de voz para proporcionar 

resultados mais precisos na interação homem-máquina. 

As principais empresas de informática possuem ferramentas de produção e 

publicação de aplicações de voz com características peculiares a cada uma. A Tabela 4.1 

mostra algumas características de cada uma delas, as quais serão analisadas nas próximas 

seções. 

 IBM Nuance Microsoft 
PLATAFORMA Websphere Voice 

Server 
Nuance Voice 

Plataform 
Micrsoft Speech 

Server 
VERSÃO 5.1 3.0 2004 
IDIOMAS Inglês, Português Inglês, Português Inglês 
CÓDIGO Aberto Aberto Fechado 
REQUISITOS 
HARDWARE 

Proc. 1.0 GHZ, 
Mem. 2GB, 
Disc. 3 GB 

Proc. 1.0 GHZ, 
Mem. 1GB, 
Disc. 3 GB 

Proc. 2.5 GHZ, 
Mem. 4GB, 
Disc. 20 GB 

REQUISITOS 
SOFTWARE 

AIX, LINUX, 
WIN2003 

SOLARIS, 
LINUX, WIN2K 

WIN 2003 

LINGUAGENS VXML 1.0, 2.0 VXML 2.0 XML, SSML, 
SRGS, SALT 

Tabela 4.1 – Características das principais plataformas VoiceXML 

4.5.1 IBM Websphere Voice Server 

Há mais de trinta anos a IBM investe em tecnologia de voz. O WebSphere Voice Server 

(WVS), uma das plataformas mais conhecidas nessa área, trabalha com o objetivo de 

proporcionar as principais funcionalidades do estado da arte no mundo da voz. 

Baseado em padrões abertos, o WVS é um software (middleware) que provê 

tecnologia para o rápido desenvolvimento e depuração de soluções de diálogos. O WVS 

suporta diversos padrões da indústria de voz, o que possibilita uma maior liberdade em 

relação às tecnologias proprietárias, permitindo gerenciar de forma melhor custos e tarefas de 

desenvolvimento de aplicação [IBM05]. 
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O WVS provê recursos ASR e TTS que habilitam a interação homem-máquina por 

meio da voz. Ele permite que vários sistemas de respostas a usuários façam uma interação 

convencional baseada em conteúdo VoiceXML  por meio de uma lógica e um fluxo do 

diálogo. O WVS oferece suporte a vários idiomas (Português, apenas na versão 4.2), com 

significativo incremento de performance em ambientes ruidosos e oferece ainda vários 

algoritmos melhorados de síntese concatenativa e síntese de formantes [IBM06-a].  

O WVS, que atualmente está na versão 5.1, é baseado na infra-estrutura do 

Websphere Application Server. Isso permite ao WVS funcionalidades extras de toda 

arquitetura IBM. Uma ferramenta importante para o desenvolvimento de aplicações de voz é 

o Websphere Voice Toolkit um plugin Eclipse para o Websphere Studio que habilita 

desenvolvedores Java a adicionar facilmente tecnologia de voz em suas aplicações. Fazem 

parte dessa ferramenta um editor VoiceXML, um editor de gramática, um construtor de 

pronúncias e também uma ferramenta para teste de aplicações VoiceXML no computador sem 

a necessidade de um servidor de telefonia [IBM06-b].  

O Websphere Voice Toolkit permite a construção de um fluxo de diálogo de uma 

aplicação de voz baseado na tecnologia GEF (Graphical Editing Framework). O conceito é 

similar ao de um fluxograma com nós, links e pontos de decisão. A paleta de nós pode ser 

usada para descrever o fluxo da maioria das aplicações VoiceXML e a partir dele gerar 

automaticamente o código fonte desejado. Ver Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Interface do Websphere Voice ToolKit 
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4.5.2 Nuance Voice Platform 

A Nuance é atualmente a companhia líder em produção de aplicações com capacidade de 

reconhecimento de fala para o mercado existente. Ela é também uma das criadoras do padrão 

VoiceXML para a W3C.  

O Nuance Voice Platform (NVP) é uma plataforma de código aberto baseada em 

VoiceXML que é otimizado para o desenvolvimento, depuração e monitoramento de soluções 

de automação com voz. Uma característica importante do NVP é a arquitetura distribuída, 

facilmente escalável e gerenciada, especificamente criada para fornecer a robustez e 

flexibilidade necessária para aplicações de larga escala. O NVP é composto de quatro 

componentes principais: o Nuance Conversation Server, o Nuance CTI Gateway, o Nuance 

Management Station e o Nuance Application Environment [NUA06].  

O Nuance Conversation Server inclui um intérprete VoiceXML com as 

tecnologias líderes na indústria de reconhecimento de fala, síntese de fala e autenticação por 

voz. Usando padrões da Internet (i.e. HTTP) ele busca as aplicações VoiceXML 

desenvolvidas, executa-as por meio do browser VoiceXML e também é responsável pela 

interface com a rede de telefônica seja por meio da rede PSTN ou mesmo com suporte por 

VoIp. 

O Nuance CTI Gateway provê pacotes de integração entre os principais ambientes 

de integração de telefonia dos fornecedores líderes de mercado como Cisco, Apect e Genesys 

permitindo a produção de soluções de centro de contatos integradas que possibilitam aos 

usuários ligações consistentes e de alta qualidade. 

O Nuance Management Station oferece um poderoso sistema de gerenciamento, 

administração e análise de capacidade das aplicações de voz desenvolvidas. Os 

administradores e operadores do sistema podem efetivamente gerenciar e realizar 

manutenções em todos os aspectos de sua aplicação garantindo uma alta disponibilidade e 

desempenho. 

Por fim, o Nuance Application Environment, que é uma aplicação gráfica 

integrada de desenvolvimento e execução usada na criação, depuração e manutenção de 

aplicações de voz. Esse framework permite executar diretamente em vários servidores de 

aplicação para criar dinamicamente aplicações VoiceXML. Essas aplicações podem 
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rapidamente ser integradas ao banco de dados, aplicações e sistemas legados das empresas 

usando os padrões de serviços da Web. Ver Figura 4.8 [NUA04]. 

 

Figura 4.8 – Interface do Nuance Application Enterprise 

4.5.3 Microsoft Speech Server 

Na visão da Microsoft a fala se tornará um dos meios mais comuns de comunicação entre os 

humanos e a máquina e será acessível por qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer 

lugar.  

O Microsoft Speech Server combina tecnologia Web, serviços de processamento 

de voz e capacidades de telefonia num sistema integrado, habilitando as empresas a unificar 

sua infra-estrutura de Web e telefonia e estender suas aplicações para acesso baseado em voz 

por meio de um telefone fixo, telefones celulares e outros dispositivos móveis [MIC05]. 

A plataforma de voz Microsoft Speech Server (MSS) contém todos os 

componentes de servidor para depurar aplicações de telefonia (apenas voz) e multimodal (voz 

e visual). MSS combina tecnologia Web, serviços de processamento da fala, e capacidade de 

telefonia em um único sistema. 

MSS roda no sistema operacional Microsoft Windows Server 2003 e realiza 

reconhecimento de fala e síntese de voz para diversos idiomas (menos o português). Ele 

possui uma arquitetura melhorada e características de segurança do Windows Server 2003 e 
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inclui características adicionais para proteger as aplicações, recursos e potenciais ameaças aos 

usuários [MIC06]. 

O MSS inclui ferramentas de desenvolvimento de aplicações de voz que são 

integradas com o ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio .NET. Chamado de 

SASDK (Speech Application Software Development Kit) essa ferramenta habilita o uso de voz 

aos desenvolvedores para criar e depurar aplicações ASP.NET baseadas em voz. Figura 4.9 

 

Figura 4.9 – Interface do Microsoft Speech Application SDK 

Na versão atual (2004 R2), o MSS reconhece diversos padrões da indústria, como 

SQL e Microsoft Information Services (IIS), bem como componentes de voz, como Speech 

Engine Services (SES) e Telephony Application Services (TAS). Ele suporta as linguagens de 

marcação SALT,  XML, SRGS e SSML, no entanto rejeita aplicações em VoiceXML. 

4.6 Serviços de Voz 

Um ambiente VoiceXML pode residir localmente, mantido e administrado por uma equipe na 

sua empresa, ou em uma máquina remota controlada por um Provedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) que seja especializado em hospedar aplicações baseada em voz. Existem 

diversas empresas que disponibilizam em seus sites serviços para hospedagem e 

desenvolvimento de aplicações VoiceXML classificados por [MIL02] como Portal de Voz e  

Provedor de Aplicação. 
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Portal de Voz 

Os Portais de Voz atuam como um gateway remoto para manejar o processamento 

das requisições VoiceXML. Ele é comparável aos Provedores Web sites tradicionais que 

disponibilizam espaço para os desenvolvedores construírem suas páginas. A criação e a 

ativação dos Scripts e o gerenciamento do sistema são realizadas através de um browser 

padrão da Web e não é necessário instalar ou fazer download de qualquer software. 

Os Provedores disponibilizam todas as ferramentas e espaço de armazenagem 

necessário para a criação da aplicação, e, em sua maioria, oferecem gratuitamente para os 

usuários que não querem hospedar aplicações em nível de teste. Isso é bastante econômico 

para os usuários que não necessitam desembolsar de 20 a 40 mil dólares de uma estrutura 

desse tipo para instalação e manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

No Brasil, o provedor LocaWeb disponibiliza gratuitamente o espaço LocaVoz 

(Figura 4.10) para testes de aplicações VoiceXML. Características como números telefônicos 

para recebimento de chamadas e sistemas de reconhecimento e síntese de voz estão 

disponíveis para o usuário com bastante documentação e exemplos para consulta e suporte 

técnico 24 horas. 

 

Figura 4.10 – Interface do portal LocaVoz 

Para ter acesso a esse serviço é preciso criar uma conta no site da LocaWeb e no 

painel do LocaVoz cadastrar um número de identificação (geralmente o número do telefone 

do qual você vai ligar) que é necessário para chamar a aplicação desenvolvida. É preciso 

também informar a URL inicial de onde a aplicação está hospedada. Por fim basta ligar para o 

número disponibilizado pela LocaWeb e dialogar com o sistema 
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Provedor de Aplicação 

Os Provedores de Aplicação são um conjunto de ferramentas baseados na Web 

para o desenvolvimento de aplicações VoiceXML. Eles possibilitam aos desenvolvedores 

recursos para construção, depuração, log e teste das aplicações sem nenhum custo. Esses 

provedores fornecem espaço livre para alocação de projetos e promovem comunidades entre 

usuários.  

Um dos principais provedores de aplicação é o BeVocal.com que disponibiliza 

avançadas ferramentas para projeto de desenvolvimento, e possui um bom sistema de suporte. 

Dentre os vários recursos que o BeVocal possui o gerenciador de arquivos, o analisador 

sintático e o compilador de gramáticas ajudam bastante a usuários iniciantes.  

 

Figura 4.11 – Interface do provedor BeVocal 

 

 



 

Capítulo 5 

Aplicações 

Esse capítulo mostra três aplicações desenvolvidas para o estudo da linguagem 

VoiceXML e as formas de iniciativa de diálogo existentes. 
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Visando a atender os objetivos propostos nesse trabalho foram desenvolvidas três aplicações 

com focos distintos para a realização dos estudos referentes ao modo de interação (nesse caso, 

apenas por telefone) e a forma na qual a iniciativa do diálogo é tomada durante a interação 

entre o usuário e o sistema. 

Para o desenvolvimento dos documentos VoiceXML e das gramáticas usadas pelas 

aplicações foram utilizados os recursos disponíveis no BeVocal.com através dos quais é 

possível depurar o código e garantir a corretude sintática de forma rápida e prática. Para a 

realização dos testes foi criada uma conta de voz no provedor LocaWeb que disponibiliza a 

plataforma Nuance (em português) e uma conta Web no CIN para hospedar os documentos 

produzidos (.vxml e .jsp). 

As ligações telefônicas foram realizadas por meio do software Skype, que utiliza a 

tecnologia VoIp, para barateamento nos custos de telefonia tendo em vista que o servidor de 

voz se localiza em São Paulo. 

A partir dessa infra-estrutura foi possível realizar diversas ligações e testar de 

forma eficaz e satisfatória as aplicações desenvolvidas, levantando dados importantes para as 

avaliações propostas nesse trabalho. 

5.1 Notícias On-Line 

Atendendo às especificações das aplicações com iniciativa do sistema foi desenvolvida uma 

aplicação com interface de voz, acessada via telefone, com o objetivo de disponibilizar  

notícias publicadas nos sites da Internet dos principais jornais da região, mediante 

comunicação oral, flexível e cômoda. Esse tipo de aplicação tem um processo de interação 

bem definido e um custo de desenvolvimento relativamente baixo. 

A construção de sistemas desse tipo proporciona mais um meio de acesso às 

últimas notícias do país e do mundo em qualquer lugar por meio de dispositivos móveis de 

comunicação. Alguns trabalhos realizados mostram que a estratégia de iniciativa do sistema 

para essas aplicações é bastante eficaz devido a sua simplicidade na interação com o usuário. 

Em alguns casos, foram desenvolvidas arquiteturas completas para o reconhecimento e síntese 

de voz [LOP2004]. 
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5.1.1 Fluxo de Diálogo 

A melhor maneira de se entender o funcionamento de uma aplicação com interface de voz é 

por meio de um fluxo de diálogo (Figura 5.1). O sistema de noticiário inicia o diálogo com 

uma respeitosa saudação ao usuário e posteriormente solicita que ele informe, por meio de 

comandos de voz, qual canal de notícias deseja acessar. Feita a escolha, o sistema verifica se a 

mesma conta dentre as opções disponíveis. Caso exista o canal falado, lê-se o título das 

principais notícias; caso não exista o canal falado, o sistema repete as opções disponíveis até o 

usuário informar uma opção válida. 

 Em meio à leitura dos títulos das notícias o usuário é perguntado pelo sistema se 

deseja ouvir o seu conteúdo completo. Caso o usuário diga que sim, o sistema lê 

pausadamente a notícia selecionada, caso diga não, o sistema passa a ler o próximo título. Por 

fim, ao serem lidas todas as notícias, é perguntado ao usuário se deseja sair do sistema ou se 

deseja voltar à situação inicial. Se for escolhida a primeira opção, uma mensagem de 

agradecimento será lida e encerra-se a ligação, se for escolhida a segunda opção retorna-se ao 

menu inicial do sistema. 

 

Figura 5.1 – Fluxo de diálogo do sistema de notícias 

5.1.2 Desenvolvimento 

Para a construção dessa aplicação foram utilizados vários recursos relacionados à fase de 

programação da aplicação: o RSS, que é um recurso desenvolvido em XML utilizado para 

capturar conteúdo de sites e por meio dele é possível ter notícias atualizadas dos principais 
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meios de comunicação em tempo real e o JSP, tecnologia baseada em Java utilizada na leitura 

e edição das notícias e o VoiceXML na criação da interface de voz. 

Como o sistema detém a iniciativa do diálogo, foi possível desenvolver uma 

gramática (GSL) bastante simples que se resume aos nomes dos canais de notícias disponíveis 

(Esportes, Economia, Lazer, etc) e às expressões Sim ou Não. Esse tipo de gramática 

possibilita um grau de eficácia enorme no sistema tanto pelo tamanho reduzido das suas 

expressões quanto pela simplicidade de dicção das mesmas. Um exemplo de interação desse 

sistema pode ser visto na Figura 5.2. 

Segundo [FER05], a iniciativa do sistema é assegurada pela lógica de negócios 

desenvolvida na aplicação, dando ao diálogo um objetivo colaborativo a se conseguir. Este 

objetivo dirige o comportamento do diálogo, assincronamente (e possivelmente 

incrementalmente), ao sucesso da aplicação (ou abandono). Essa abordagem é vista na 

simulação acima em todos os momentos que o sistema toma para si a iniciativa do diálogo e 

disponibiliza ao usuário as opções disponíveis. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Simulação da aplicação de notícias 

5.2 Dicionário/Tradutor 

Sistemas com iniciativa do usuário tendem a ser bastante complexos devido à naturalidade 

que empregam para o reconhecimento das entradas de voz do usuário, principalmente por se 

tratar de reconhecimento de palavras concatenadas. No entanto, para fins de estudos focados 

na interação homem-máquina, foi desenvolvida uma aplicação de dicionário da língua 

portuguesa que atinge satisfatoriamente os requisitos desse tipo de estratégia.  

[SISTEMA]: Bem vindo ao sistema de notícias.  
Selecione um dos nossos canais: Esportes, 
Economia, Lazer. 

[USUÁRIO]: Economia 
[SISTEMA]: PIB brasileiro tem queda de 3,4 % no 

primeiro trimestre. 
 Você deseja ouvir o restante da notícia? Sim 

ou Não? 
[USUÁRIO]: Não 
[SISTEMA]: Dólar acumula queda de 16% no ano 
 Você deseja ouvir o restante da notícia? Sim 

ou Não? 
[USUÁRIO]: Sim 
[SISTEMA]: Segundo o Jornal Valor Econômico, o preço 

do dólar vem caindo esse ano devido a 
compras efetuadas pelo Banco Central... 
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O sistema de dicionário consiste na adaptação da metáfora do livro (visual) para a 

do telefone (vocal) usando para isso a linguagem VoiceXML. Esse tipo de aplicação encontra 

grande popularidade entre os portadores de deficiência visual que precisam fazer consultas 

rápidas e que não dispõem de dicionários em linguagem braile. Não foram encontrados na 

literatura sistemas semelhantes, no entanto, aplicações que auxiliam o acesso a informações, 

principalmente voltados para deficientes, têm uma aceitação social muito grande. 

5.2.1 Fluxo de Diálogo 

O fluxo de diálogo dessa aplicação é bastante simples devido à forma imperativa que o 

usuário efetua as suas solicitações cabendo ao sistema duas alternativas: uma quando 

alcançado o entendimento, outra quando não. O êxito nas consultas ao dicionário depende 

fundamentalmente de um prévio conhecimento da forma de utilização do sistema. 

O sistema inicia com uma respeitosa saudação e fica no aguardo do comando do 

usuário. É preciso que o usuário tome a iniciativa do diálogo para poder haver a interação, de 

outra forma, a ligação pode ser encerrada em um tempo determinado. A partir da solicitação 

do usuário, que pode ser a tradução ou significado da palavra, o sistema tentará por meio de 

sua lógica de negócios identificá-la e realizar o devido processamento retornando o conteúdo 

desejado. Caso a solicitação não seja compreendida, o sistema unicamente emite uma 

mensagem padrão de erro e abre o canal para que o usuário realize outra consulta novamente 

ou encerre a ligação. 

 

Figura 5.3 – Fluxo de diálogo do sistema de dicionário/tradutor 
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5.2.2 Desenvolvimento 

A interface criada para a aplicação de dicionário, como não poderia deixar de ser, é a mais 

simples possível. Como o usuário geralmente usa o imperativo (Traduzir, Significar) seguido 

da palavra chave desejada, é preciso apenas capturar uma única vez a entrada de voz do 

usuário, identificar qual imperativo foi usado e buscar no banco de dados a palavra chave.  

Como não foi possível a utilização de uma base de dados real, ou seja, significados 

e traduções de um dicionário comum, foi simulada uma pequena base com algumas poucas 

palavras para que o sistema pudesse apresentar a idéia da interação com a iniciativa do 

usuário. 

A gramática criada para essa aplicação, Figura 4.3, segue o padrão GSL e sugere 

uma seqüência com um prefixo que representa a vontade do usuário e um conjunto de 

palavras que compõem a base de dados criada para os testes. Para sistemas com iniciativa do 

usuário a complexidade da gramática cresce exponencialmente a complexidade da aplicação. 

Para isso, faz-se necessário um estudo avançado sobre as principais possibilidades de 

interação que se deseja oferecer.  

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Gramática GSL do sistema dicionário/tradutor 

Sistemas com a iniciativa do usuário têm sua interação baseada em sugestões que 

são passadas pelo usuário, cabendo à aplicação aceitar ou rejeitar a sentença falada de acordo 

com a regra de negócios desenvolvida. Um exemplo de diálogo pode ser visto na Figura 4.4, 

onde nota-se a abrangência da solicitação do usuário, cabendo ao sistema a compreensão da 

entrada de voz, o processamento das informações e o fornecimento das respostas adequadas. 

 

 

pesquisar { 
  ?PREFIXO 
  LIB_PALAVRA: 
} 
LIB_PALAVRA { 
[casa, tapete, computador] 
} 
PREFIXO { 
 [quero desejo (gostaria de)] 
?[saber traduzir significado] 
} 
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Figura 5.5 – Simulação do sistema dicionário/tradutor 

5.3 Informações Aéreas 

Para atender às especificações de um sistema de iniciativa mista, foi desenvolvida uma 

aplicação que oferece aos usuários de empresas aéreas informações sobre horários e tarifas 

dos vôos comercias das principais rotas do Brasil. É importante ressaltar que o objetivo 

principal dessa aplicação não é disponibilizar um portal de vendas ou reservas de passagens e 

sim avaliar a forma de interação, por voz, do usuário com o sistema. 

Aplicações desse tipo são as mais comuns entre os sistemas de diálogo. Trabalhos 

realizados [LOP00], [LOP04] oferecem serviços de consulta a viagens, reserva e venda de 

passagens. Os sistemas são programados para proporcionar repostas adequadas às perguntas 

realizadas, e no caso de se produzir erros de reconhecimento ou de compreensão, incorporar 

mecanismos, que na medida do possível, evitem informações incorretas aos usuários. 

5.3.1 Fluxo de Diálogo 

Aplicações de estratégia de iniciativa mista possuem fluxos de diálogos bastante subjetivos 

por possuírem solicitações variadas por parte do usuário e resultados que dependem 

necessariamente do entendimento dessas solicitações. Portanto, o fluxo deve abranger o maior 

conjunto de possibilidades de inserções possível, baseadas em estudos empíricos das 

principais formas de interação do sistema proposto, e ao mesmo tempo alertar para as 

limitações do sistema caso ocorram erros de entendimento na interação. 

[SISTEMA]: Bem vindo ao sistema de dicionário. O que 
deseja? 

[USUÁRIO]: Quero o endereço da UFPE 
[SISTEMA]: Expressão não compreendida. 
[SISTEMA]: Bem vindo ao sistema de dicionário. O que 

deseja? 
[USUÁRIO]: Quero o significado de computador 
[SISTEMA]: Aparelho concebido para desempenhar 

cálculos e operações lógicas... 
[SISTEMA]: Obrigado por usar nosso sistema. 
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Figura 5.6 – Fluxo de diálogo do sistema de Viagens 

O sistema de viagens inicia com uma respeitosa saudação seguida de um 

questionamento sobre o desejo do usuário. Levando-se em consideração que o usuário tem 

uma breve noção da finalidade da aplicação, ele deve falar algo que demonstre seu interesse 

em deslocar-se de avião de uma cidade de origem a uma cidade de destino. A regra de 

negócios da aplicação avalia a expressão passada pelo usuário e caso o entendimento seja 

verdadeiro passa-se para a próxima etapa, caso contrário, solicita-se nova entrada do usuário. 

Por se tratar de uma aplicação de iniciativa mista faz-se necessário uma pequena 

intervenção do sistema para garantir a segurança das informações trocadas durante a 

interação, portanto, a segunda etapa do fluxo compreende uma confirmação do que foi dito 

pelo usuário, informando a cidade de origem e destino escolhidas e solicitando o aval do 

usuário. Caso o aval seja positivo são fornecidos horários e tarifas disponíveis para o percurso 

solicitado, caso contrário, volta-se à situação inicial do sistema. Por fim, é perguntado ao 

usuário se ele deseja encerrar a aplicação ou voltar ao menu inicial do sistema e informar 

outro percurso para nova pesquisa. 

5.3.2 Desenvolvimento 

A elaboração desse sistema baseou-se na construção de uma base de dados com informações a 

respeito dos vôos das principais rotas do Brasil. O banco de dados escolhido para a simulação 

dos experimentos foi MySql por ser de licença pública e de fácil manuseio. Toda a regra de 

negócios para o tratamento dos dados foi desenvolvida na linguagem Java e a camada de 

apresentação contou com inserções de JSP junto ao VoiceXML para auxiliar nos comandos de 

controle da aplicação. 
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O recurso mais importante em aplicações de iniciativa mista é a sua gramática. 

Quanto mais completa, maior a previsibilidade das inserções, o que ocasiona um maior 

entendimento na comunicação com o usuário. Para essa aplicação foi criada uma gramática 

JSGF que tem a vantagem de combinar dois processos de interação simultaneamente, que é a 

seqüência de palavras a serem reconhecidas e indicar como essas palavras devem ser 

reconhecidas semanticamente, Figura 4.5.  

 

 

 

Figura 5.7 – Gramática JSGF do sistema de viagens 

Um exemplo de interação desse sistema pode ser visto na Figura 4.6 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Simulação do sistema de viagens 

5.4 Avaliação das Aplicações 

Notícias 

Esse sistema foi o que apresentou indiscutivelmente os melhores resultados de 

reconhecimento de fala devido ao pequeno vocabulário necessário para o seu funcionamento. 

Além disso, outro fator positivo foi verificar a qualidade da sintetização de voz. Por tratar-se 

de um sistema com bastante “leitura” de informações foi possível escutar de forma satisfatória 

o conteúdo das notícias.  

public <de_a> = [<desejo>]  
<desejo> = quero | gostaria | queria | preciso | 

necessito | tenho que; 
<cidade> = recife | são paulo | manaus | curitiba | 

belo horizonte; 
<viajar> = ir a | viajar | para ir a | para viajar a;  
<procede> = de | desde | sair de | saindo de; 

[SISTEMA]: Bem vindo ao sistema de viagens. O que 
deseja? 

[USUÁRIO]: Quero viajar de recife a são paulo 
[SISTEMA]: Você deseja viajar de recife a são paulo? 

Sim ou Não? 
[USUÁRIO]: Sim 
[SISTEMA]: Foram encontrados 3 vôos saindo de recife a 

são paulo. 
 Terça-Feira, 18:00, R$ 280,00 
 Quinta-Feira, 15:30, R$ 298,00 
 Sábado, 0:15, R$ 255,00 
 Fim dos horários. Você deseja voltar ao menu 

inicial? 
[USUÁRIO]: Não 
[SISTEMA]: Obrigado por usar nosso sistema. 
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O fator negativo ficou por parte das limitações de interatividade entre o usuário e o 

sistema, ou seja, a aplicação não possibilitou navegações entre notícias nem pesquisas sobre 

notícias específicas. Caso o usuário deseje escutar uma notícia específica é preciso escutar 

todas até o fim da ligação. 

As sugestões de aplicações utilizando esse tipo de iniciativa são sistemas 

realmente de pouca interação, mas que necessitem de grande qualidade de reconhecimento. 

Por exemplo: Sistemas para preenchimento de cadastros, pesquisas ou sistemas informativos 

como o de notícias, precisão do tempo, bolsa de valores, etc. 

Dicionário 

Esse sistema apresentou os piores resultados de reconhecimento, apesar de a aplicação tentar 

limitar o tamanho do vocabulário. É preciso que o usuário tenha uma boa prática no uso desse 

tipo de sistemas e conheça as formas de efetuar as solicitações. Por isso, ficou bastante clara a 

importância de criarem-se gramáticas mais robustas. Quanto mais bem especificadas, de 

acordo com os requisitos funcionais, maior a taxa de reconhecimento. 

Observou-se que a criação de um suporte on-line ao usuário ajudaria bastante no 

desempenho do sistema, no entanto foge ao escopo proposto para a aplicação. Para esse tipo 

de iniciativa, as aplicações possíveis são as que possuem pequenos comandos como leitura e 

envio de emails, controle de acesso por voz e sistemas de conotação imperativa, com frases do 

tipo: “ABRIR”, “IR PARA”, “FECHAR”. 

Viagens 

Sistema de difícil implementação, mas conseguiram-se bons resultados de reconhecimento. 

Em termos gerais foi a melhor forma de interação estudada (iniciativa mista) pelo fato agregar 

as melhores características das outras duas formas de interação (sistema e usuário). 

A aplicação de viagens passou uma sensação bem próxima de estar dialogando 

com um humano devido a forma aberta de interação, ou seja, permitir o usuário tomar a 

iniciativa inicial do sistema, e devido a estratégia de confirmação usada para aproximação 

com o usuário. Essa estratégia, tomada pelo sistema, é importante para validação das 

solicitações. 
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Uma ressalva importante observada nesse sistema foi o tamanho da sua gramática. 

Bastante ampla para poder disponibilizar diversas formas de solicitação com o mesmo 

objetivo, por exemplo, para pedir algo o usuário pode falar: “EU QUERO”, “ME DÊ”, “EU 

GOSTARIA”, etc. As principais aplicações que podem ser desenvolvidas por esse tipo de 

iniciativa são as de tele-atendimento, mas deve-se analisar profundamente os requisitos 

propostos para evitar desconfortos aos usuários. Sugere-se que em caso de problemas de 

operação seja feita a transferência da ligação para um atendente humano. 

 

 



 

Capítulo 6 

Conclusões 

Esse capítulo mostra as conclusões, dificuldades encontradas e sugestões para 

novos trabalhos. 
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O reconhecimento de fala baseado na rede telefônica oferece um potencial enorme por ser um 

meio de comunicação extremamente difundido. É também a área tecnicamente mais difícil 

para o reconhecimento devido à impossibilidade de controle sobre as condições de uso. 

Os problemas envolvem uma grande e imprevisível população de usuários, 

diferenças nos microfones dos aparelhos, presença de ruído de canal e banda estreita. Os 

sistemas mais bem sucedidos são os que limitam o tamanho do vocabulário. Para que um 

sistema seja útil não é necessário um vocabulário muito grande. 

Além do pouco controle sobre a qualidade do sinal, o reconhecimento através da 

linha telefônica apresenta problemas devido à expectativa dos usuários que o sistema se 

comporte como um interlocutor humano. Dois exemplos clássicos seriam: 

• Usuário fala enquanto o sistema ainda está formulando as questões 

(intromissão), de modo que na hora em que o sistema entra em modo de 

gravação para coletar a resposta, o usuário já está no meio da resposta ou já 

terminou de falar. 

• Usuário adiciona palavras à resposta, que não estão no vocabulário do 

sistema (“sim, por favor”). Neste caso podem ser usadas técnicas de 

identificação de palavras para conseguir taxas de reconhecimento 

aceitáveis. 

Embora o reconhecimento de fala em computadores seja uma alternativa bastante 

atraente, as interfaces atuais, teclado e mouse, representam uma alternativa madura e 

extremamente eficiente. É improvável que a fala possa substituir completamente estes 

dispositivos. Ao invés disso, a nova interface deve combinar estes dispositivos e permitir que 

o usuário defina qual combinação de dispositivos é a mais adequada para determinada tarefa. 

O uso apropriado da fala nos computadores pessoais irá provavelmente requerer o 

desenvolvimento de um novo conceito de interação com o usuário ao invés de simplesmente 

modificar as interfaces gráficas existentes. 

VoiceXML 

VoiceXML é uma ferramenta excelente para o desenvolvimento de aplicações de 

voz que possuam critérios bem definidos. Entretanto ela não é a ferramenta perfeita para todos 
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os tipos de projeto. Da mesma forma que não existe linguagem de programação perfeita para 

todos os projetos de software ou banco de dados perfeitos para todos os projetos de 

armazenagem de dados, não existe uma plataforma perfeita a ser escolhida para todos os 

projetos baseados em voz. Um número de fatores influencia na escolha da linguagem tais 

como, arquitetura, hardware, sistema operacional, idioma e o próprio software que deve ser 

usado em um projeto particular. 

O VoiceXML é indicado para aplicações que requerem entradas simples do 

usuário, informações de áudio básicas como resposta e pouca interação com a aplicação seja 

necessária. Além disso, o VoiceXML também é indicado para empresas que possuam 

estrutura dos sites visuais montadas porque minimiza custos de implantação e facilita o uso do 

usuário que já está acostumado com as funcionalidades visuais. 

Há um conjunto de considerações que devem ser levadas em conta na hora de 

decidir pelo uso do VoiceXML:  

Custo: Montar uma estrutura tecnológica dessa é muito cara. É preciso analisar a 

viabilidade econômica associado ao impacto que essa mudança pode causar aos usuários. 

Balancear atendimento eletrônico com o humano por um tempo pode evitar prejuízos 

financeiros ou desgastes com clientes. 

Volume de ligações: É preciso ter noção exata do volume de ligações para investir 

nos equipamentos corretos. Se o número de ligações for flutuante e ocasional, comprar um 

equipamento talvez não seja o ideal, visto que será preciso uma capacidade de linhas 

telefônicas suficiente para suportar todas as chamadas. Portais de voz podem atender melhor 

essa carga de ligações por terem centenas de linhas a seu dispor. 

Nível de conhecimento: É preciso uma equipe de TI qualificada para programação 

VoiceXML e não-VoiceXML, incluindo conhecimentos detalhados de telefonia. O manuseio 

de equipamentos de telefonia requer habilidades de manutenção especiais. Se a equipe 

consiste de programadores web e pessoal generalista em TI, uma solução de hospedagem 

VoiceXML pode ser melhor. 

Requisitos de disponibilidade e portabilidade: Se o sistema é critico para 

empresa e tê-lo off-line por alguns instantes pode ser catastrófico, é preciso criar uma 

estrutura redundante de servidores e conexões e investir forte em manutenção. E como 



Capítulo 6 – Conclusões 64

VoiceXML é uma linguagem padrão, é preciso desenvolver as aplicações de forma que possa 

ser hospedada em qualquer plataforma disponível em caso de emergências. 

Principais Contribuições 

Como no Brasil os trabalhos de interfaces de voz usando VoiceXML são escassos, a 

publicação dessa dissertação abre a possibilidade de continuidade dessa linha de pesquisa nos 

principais centros de pesquisa, não apenas na área de reconhecimento de padrões mas também 

na área de inteligência computacional. As aplicações desenvolvidas mostram com clareza a 

aplicabilidade das formas de iniciativa, modos de interação e da linguagem VoiceXML em 

cima de uma arquitetura não complexa. 

Dificuldades Encontradas 

A realização desse trabalho contou com várias adversidades em relação a montagem de um 

ambiente próprio. As plataformas estudadas são de difícil aquisição para fins acadêmicos e a 

infra-estrutura de hardware e software necessária para sua implantação são enormes. O 

suporte das empresas e as informações no site dos produtos são limitadas. Por isso optou-se 

pela hospedagem em portais de voz, que além de ser gratuito, oferece suporte 24 horas por dia 

e o não prejudicou a análise dos resultados. 

Trabalhos Futuros 

O uso de uma interface apenas por voz não é adequado muitas situações de interação homem-

máquina. O estudo de interfaces multimodais, aliado ao aumento de capacidade dos 

dispositivos de telefonia pode ajudar nessa interação a obter resultados mais satisfatórios para 

os usuários. Algumas empresas do VoiceXML Fórum submeteram recentemente uma 

proposta ao W3C para uma linguagem de marcação multimodal chamada XHTML+Voice 

que fornece um caminha natural de migração das aplicações VoiceXML. 
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Anexo A 

A seguir são apresentadas alguns elementos da linguagem VoiceXML que podem ser usados 

independente de modo de interação ou iniciativa do diálogo. 

A.1 Elementos da Linguagem 
 
<assign> Atribui um valor a uma variável 
<audio> Toca um arquivo de áudio dentro de um prompt 
<block> Um container de código executável (não interativo) 
<break> Elemento JSML para inserir uma pausa na saída 
<catch> Apanha um evento 

<choice> Define um menu de itens 
<clear> Limpa uma ou mais variáveis do formulário 

<disconnect> Desconecta a sessão 
<div> Elemento JSML para classificar uma região de texto como um tipo 

particular 
<dtmf> Especifica uma gramática de teclas de toque 
<else> Usado em elementos <if>  
<elseif> Usado em elementos <if> 

<emp> Elemento JSML para trocar a ênfase da saída de voz 
<enumerate> Abreviatura para enumeração num menu de escolhas 
<error> Apanhar um evento de erro 

<exit> Sair da sessão 

<field> Declarar um campo de entrada em um formulário 

<filled> Uma ação executada quando um campo é preenchido 

<form> Um diálogo para apresentação de informação e coleta de dados 
<goto> Ir para outro diálogo no mesmo ou em diferentes documentos 
<grammar> Especifica uma gramática de reconhecimento de voz 
<help> Apanha um evento de ajuda 

<if> Simples condicional lógica 
<initial> Declarado sobre a lógica inicial em um formulário (de iniciativa mista) 
<link> Especifica uma transição comum para todos os diálogos no escopo de links 
<menu> Um diálogo para escolha entre alternativas distintas 
<meta> Define um item de meta dados como nome/valor 
<noinput> Apanha um evento noinput 
<nomatch> Apanha um evento nomatch  
<object> Interage com extensões padrão 

<option> Especifica uma opção em um <field> 

<param> Parâmetros em <object> ou <subdialog> 

<prompt> Fila de saída de TTS e áudio para o usuário 

<property> Controla configurações de implementação da plataforma 
<pros> Elemento JSML para trocar a prosódia da saída de voz 

<record> Grava amostra de áudio 

<reprompt> Toca um campo prompt quando um campo é re-visitado após um evento 

<return> Retorna a um sub-diálogo do form 

<sayas> Elemento JSML para modificar como uma palavra ou frase é falada 

<script> Especifica um bloco lógico de ECMAScript do lado cliente 
<subdialog> Invoca outro diálogo como um sub-diálogo 

<submit> Submete valores para um servidor de documentos 
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<throw> Apresenta um evento 

<transfer> Transfere o usuário para outra destinação 

<value> Insere o valor de uma expressão em um prompt 
<var> Declara uma variável 
<vxml> Elemento de alto nível em cada documento VoiceXML document 

Tabela A.1 – Elementos da linguagem VoiceXML 



 

 


