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Introdução

Com a grande popularização digital hoje em dia, 
computadores e acesso a internet estão disponíveis a 
quase toda a população mundial. A evolução das 
tecnologias de acesso e interação com o conteúdo digital 
é algo inevitável. Hoje se destaca o uso de tecnologias de 
reconhecimento de fala para aprimorar a interação entre 
homem e máquina. Muitos são os casos estudados e 
aplicados para essa tecnologia, envolvendo desde 
atendimento automático ao usuário até o controle de 
ferramentas e dispositivos através da fala. Este trabalho 
apresenta o uso da tecnologia de reconhecimento de fala 
aplicado à tradução de palavras e pequenas frases com o 
Sphinx-4 [1], um framework em linguagem Java, aberta, 
desenvolvida e distribuída pela CMU (Carnigie Mellon 
University) em parceria com Sun Microsystems, 
Mitsubishi Electric Research Labs e o MIT 
(Massachusets Institute of Tecnology) para 
reconhecimento de fala e da Google Translate API [2] 
para tradução de frases e palavras.

Fundamentação teórica

A. Reconhecimento de Voz
Voz é a forma primária de comunicação entre as 

pessoas. Por motivos da curiosidade tecnológica sobre o 
mecanismo para realizar a capacidade de fala humana, 
até o desejo de automatizar simples tarefas inerentes que 
requerem interações entre o homem e a máquina 
pesquisas no reconhecimento automático de voz por 
máquinas atraíram uma grande atenção ao passar das 
últimas cinco décadas [3].

O desejo dos homens de criarem máquinas capazes 
de reconhecer e sintetizar a voz é antigo. Homer Dudley
[4] desenvolveu, na década de 1930, uma máquina 
elétrica que com auxilio de disjuntores e válvulas de 
rádio conseguia sintetizar a voz humana, desde então se 
desenvolveu um grande interesse sobre o assunto. 
Laboratórios de grandes universidades e empresas 
começaram a pesquisar e desenvolver softwares capazes 
de reconhecer a fala humana.

Uma coisa em comum em todas essas pesquisas de 
reconhecimento de fala é o rigoroso formalismo 
matemático em que se baseiam.  Segundo Juang e 
Lawrence [3] através do rápido desenvolvimento de 
métodos estatísticos na década de 1980, mais 
notavelmente dos modelos ocultos de Markov (HMM, do 

inglês, hidden Markov model), as pesquisas para 
reconhecimento de voz convergiram.

Os HMM têm a capacidade de modelar a variabilidade 
do sinal de reconhecimento tão bem quanto a estrutura da 
linguagem falada em um modelo estatístico constante e 
integrado. Um sinal de reconhecimento de voz é 
altamente variável, devido às variações de pronúncia, 
entonação, sotaque e fatores ambientais, fazendo com 
que quando duas pessoas falam a mesma palavra, o sinal 
acústico sai diferente nas duas ocasiões. Desta forma, as 
correntes de Markov são utilizadas para representar a 
estrutura lingüística e uma variedade de versões 
probabilísticas da mesma estrutura. 

B. Sphinx-4
O Sphinx-4 é um framework modular e plugável que 

incorpora padrões de projetos de sistemas já existentes, 
com suficiente flexibilidade para suportar áreas 
emergentes de interesse de pesquisa. É dito modular, pois 
é formado por módulos separados dedicados a tarefas 
específicas, e é plugável, pois esses módulos podem ser 
facilmente trocados em tempo de execução [5].

A Fig. 1 ilustra os seus três módulos primários, nos 
quais são divididos da seguinte forma: Front End – que
serve para parametrizar o sinal de entrada em uma 
sequência de caracteres de saída; Decoder - módulo 
principal do Sphinx-4, faz a comparação entre os 
caracteres de saída do Front End e o SearchGraph, 
gerando um resultado provável; e o Linguist –
responsável por gerar o SearchGraph, um grafo usado 
pelo decoder durante a busca, enquanto ao mesmo tempo 
esconde a complexidade envolvida na geração deste 
grafo. Este módulo ainda é formado pelo modelo acústico 
que permite mapear a unidade de fala e o HMM, gerando 
o SearchGraph; pelo dicionário de palavras que podem 
ser processadas pelo sistema e pelo modelo de linguagem 
que proporciona a estrutura lingüística em palavras.

Material e métodos

O estudo de caso utilizado neste trabalho é um 
software de tradução eletrônica que utiliza do framework
Sphinx-4 a Google Translate API para reconhecer e 
traduzir palavras e pequenas frases.

O modelo acústico e dicionário utilizado no estudo de 
caso foi o Wall Street Journal [6], um modelo que possui 
um total de cinco mil palavras na língua inglesa.



O modelo lingüístico utilizado no software é um 
modelo N-Gram [7], modelo que se caracteriza por tentar 
prever a próxima palavra a ser dita em uma sentença. Foi 
utilizado N=3 (trigram), onde se tenta prever as três 
próximas palavras em uma sentença. O modelo trigram
utilizado neste estudo de caso contém 170 palavras com 
um total de 4.913.000 combinações possíveis de frases a 
serem previstas. 

O software é utilizado no modo online, ou seja,
necessita de acesso a internet para poder utilizar do 
serviço de tradução disponível pela Google, através da 
Google Translate API. Esta API é distribuída pela 
Google através do projeto google-api-translate-java e 
usa a língua inglesa como língua intermediária para 
tradução. O software oferece suporte à tradução a partir 
da língua inglesa para Alemão, Árabe, Italiano, Francês e 
Português. 

No estudo de caso foi escolhida uma sentença 
composta de três frases e 25 palavras faladas no mesmo 
microfone e mesmo computador por cinco locutores com 
diferentes sotaques, idades e gênero. A sentença foi 
escolhida aleatoriamente: 

“The green one is behind the table, 
the purple one is on the top right corner, 
then the purple one back to the left side”

Resultados e discussão

O Speak foi o nome dado ao tradutor desenvolvido. A 
Fig. 2 ilustra a interface do programa desenvolvido. O 
software permite escolher os idiomas de origem (o que 
será falado) e de destino (para qual ele será traduzido). O 
usuário deve falar próximo ao microfone em um tom 
constante e de bom volume e evitar utilizá-lo em 
ambientes ruidosos. A captação do som, reconhecimento 
e tradução da palavra ou frase serão dados de forma 
continua, existindo um delay entre a captação e o 
reconhecimento de aproximadamente 10s.

A Fig. 3 ilustra os resultados da captação da frase
falada pelos cinco locutores. O software obteve para 
esses locutores uma taxa de acerto de 84%, 76%, 80%, 
88% e 76% do total de palavras reconhecidas, para cada 
um dos cinco locutores, respectivamente. 

Vale ressaltar que apesar da taxa média de 80,8% de 
acerto para a experimentação utilizada, não podemos 
garantir que essa será a taxa de acerto do software, uma 
vez que utilizado por diferentes locutores e ambientes, 
poderá obter diferentes taxas de acertos.
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Figura 1. Módulos de funcionamento do Sphinx-4.



Figura 2. Tela do sistema Speak

Figura 3. Informação resultante da captura do áudio pelo software do estudo de caso para os diferentes locutores: Fig. 3A - Locutor 
1, Fig. 3B - Locutor 2, Fig. 3C - Locutor 3, Fig. 3D - Locutor 4, Fig. 3E - Locutor 5.


