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Resumo 

Património e Herança Cultural simbolizam a agregação dos estilos de vida praticados pelos nossos 

antepassados e constituem uma importante entidade histórica a ser transitada às gerações vindouras.  

Numa época de constante globalização, o turismo é um dos principais veículos de intercâmbio 

cultural. Assistimos, também, à transformação de museus e monumentos em polos turísticos que 

visam a dinamização de toda a sua região envolvente a um nível socioeconómico. A génese de 

aplicações multimédia culturais constitui um importante centro pedagógico e didático de transferência 

de conhecimento. 

Com base nestas premissas propomos a criação de quiosques interativos multimodais com agentes 

virtuais conversacionais baseados num sistema de diálogo falado capaz de tornar a conversação 

entre o utilizador e o agente mais natural. Para atingir esta naturalidade, recriámos toda a normal 

estrutura de um Sistema de Diálogo Falado, tornando-a especialmente otimizada com a introdução do 

Microsoft Kinect. Com a utilização deste dispositivo conseguimos melhorar a performance e qualidade 

do reconhecimento de fala, o que nos permitiu conferir um maior grau de realismo à interação entre o 

utilizador e o agente virtual. Visto que as aplicações contêm informação estática e restrita, propomos 

a criação de uma Rede de Partilha de Informação entre quiosques, edificando um sistema 

multiagente cooperante no acesso à informação presente em vários pontos da rede. 

Em suma, com a materialização do trabalho desenvolvido num protótipo funcional, definimos uma 

nova metodologia para a criação de redes para a partilha informação cuja faceta colaborativa possa 

suportar as atividades pedagógicas de agentes virtuais conversacionais, inseridos em aplicações 

multimédia interativas para a Herança Cultural e Turismo. 
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Abstract 

Cultural Heritage symbolizes the aggregation of lifestyles practiced by our ancestors and is an 

important historical entity that needs to be conveyed over to future generations. In a time of constant 

globalization, Tourism emerges as one of the main vehicles for cultural exchange. This fact is visible 

through the transformation of museums and monuments in tourist centers aimed at boosting its 

surrounding region at a socio-economic level. The genesis of cultural multimedia applications is an 

important center of learning and knowledge. 

Based on these assumptions, we propose the creation of multimodal interactive kiosks with virtual 

agents supported by a spoken dialogue system. This dialog system allows a natural interaction 

between the user and the agent. To achieve this natural interaction, we recreated the usual structure 

of a Spoken Dialogue System and making it especially optimized with the introduction of the Microsoft 

Kinect. The use of this device notably improved the quality and performance of the speech recognition 

process, which allowed us to give a greater degree of realism to the interaction between the user and 

the virtual agent. Given that these applications contains restricted and static information we also 

propose the creation of an Information Sharing Network between interactive kiosks, building a 

cooperative multiagent system, which grants access to information at various points in the network.  

In conclusion, with the development of working prototype we defined a new method for creating 

Information Sharing Networks, whose collaborative activities can support conversational agents 

embedded in interactive multimedia applications for Cultural Heritage and Tourism. 
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1 Introdução 

Uma das facetas mais importantes da História de um País é a sua Herança Cultural. Esta, denotada 

na literatura internacional pelo termo Cultural Heritage, pretende simbolizar a agregação dos estilos 

de vida praticados por uma comunidade e a forma como estes são passados de geração em geração. 

Contudo, este amplo e relevante conhecimento não tem valor nem utilidade própria senão for 

disseminado. Como tal, é necessário criar condições para transmitir este conhecimento e promover a 

sua divulgação. O principal objetivo desta promoção é a passagem dos conhecimentos que uma 

determinada entidade, objeto ou local tem para oferecer. Esta herança é composta pelos costumes, 

valores, objetos, monumentos - em súmula, a arte e cultura - que atua como forma de ligação entre o 

passado e o presente. 

Num tempo de globalização cada vez mais abrangente, o turismo é um dos principais veículos de 

intercâmbio cultural. Assistimos, também, à transformação de museus e monumentos em polos 

turísticos que visam dinamizar toda a sua região envolvente. Torna-se, então, necessária a formação 

de uma forte relação entre estes polos turísticos e a sua comunidade circundante, de modo a 

enriquecer, de uma forma marcante, a experiência do visitante. Ao encorajar este descobrimento e 

exploração, consegue-se alcançar um impacto positivo a nível socioeconómico de toda a região. 

É possível comprovar pela crescente proliferação de projetos direcionados à difusão da Herança 

Cultural e promoção do Turismo, os quais recorrem aos mais variados conteúdos multimédia, como a 

criação de visitas virtuais, visitas guiadas interativas baseadas em quiosques, mesas digitais ou 

aplicações móveis utilizadas para orientação em monumentos. Estes possuem como objetivo 

primordial a passagem de conhecimento histórico e de valores culturais aos visitantes de forma 

lúdica, sem comprometer a sua tão relevante vertente pedagógica. 

Finalmente, deparamo-nos com o tópico Agentes Virtuais Conversacionais. Estes são representações 

digitais de humanos, cuja utilização transforma a interação entre o sistema e o utilizador mais simples 

e informal. Podemos observar a integração destes agentes conversacionais nos mais variados tipos 

de aplicações, devido à possibilidade de interação através de língua natural. 

Torna-se, então, natural a união destas duas áreas de conhecimento, conseguindo-se expor 

conteúdos históricos e educacionais de uma forma mais apelativa e eficaz, recorrendo ao uso de 

interfaces multimodais (toque, fala, gestos, etc.). Assim, proporciona-se uma interação mais 

envolvente e cativante. São nestas premissas basilares que a presente dissertação se enquadra. 
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1.1 Motivação 

Apesar da qualidade e sucesso patenteado em vários projetos desenvolvidos na área de Herança Cultural, 

existem dois problemas em aberto, sobre o qual iremos devotar importância central ao longo deste 

documento – o realismo da interação e a partilha de informação. Grande parte dos sistemas multimédia 

que utilizam agentes virtuais, como veículos de transmissão de conteúdos históricos, demonstram alguns 

ou bastantes défices nestes campos particulares.  

 

A escolha do tema desta dissertação surge do seguimento da oportunidade que tivemos de participar no 

desenvolvimento da ferramenta EI2VA[32] e da análise do trabalho descrito nos artigos [33, 34]. Aqui, é 

descrita a utilização de Personagens Virtuais Interativas em aplicações multimédia para o Património 

Cultural como ferramentas pedagógicas e disseminadoras de conhecimento. Não obstante das valias deste 

sistema, as conclusões obtidas aquando da sua análise estrutural[32] apontam para a necessidade de 

melhorar a interação entre utilizadores e agentes conversacionais. Esta ferramenta, apesar de todo o 

realismo que imprime na conceção e apresentação visual das personagens virtuais, não consegue 

assegurar o nível de assertividade de reconhecimento de fala exigido num ambiente de interação livre com 

o público. Existem diversos problemas em aberto que se centram, sobretudo, na interação através língua 

natural e no módulo de reconhecimento da fala [32]. 

Para atingir o objetivo de maximizar o realismo do diálogo são necessárias intervenções ao nível da 

naturalidade de interação com os agentes, em especial ao nível do reconhecimento de fala. Estes 

problemas de reconhecimento serão colmatados recorrendo ao Microsoft Kinect como dispositivo de 

captura de fala e à criação de gramática de reconhecimento de fala mutáveis e cumulativas[32]. 

 

Além deste ponto muito importante existe outro fator a ter em conta. Em muitos destes sistemas 

multimédia não existe nem partilha nem difusão dos seus conteúdos parcelares fora do espaço circundante 

de cada aplicação ou projeto. Num monumento, onde existem diferentes quiosques virtuais, estes são 

muitas vezes vistos como peças isoladas de hardware e software sem uma ligação definida ou mesmo 

pretendida. Esta falta de coerência prejudica o visitante e a sua experiência interativa. Como tal, este é 

outro ponto importante que pretendemos tratar – a cooperação entre quiosques virtuais distintos, 

personificados por Agentes Virtuais Interativos, de modo a criar um sistema capaz de conduzir o visitante 

por várias salas ou locais expondo a informação relevante de cada local, de modo a enriquecer a 

experiência educativa e cultural. 

Um outro aspeto extremamente importante é, para além da visita ao monumento propriamente dito, dar a 

possibilidade ao visitante de explorar a área envolvente. Com este propósito em mente, almejamos uma 

solução onde, recorrendo a uma rede de partilha de informação entre monumentos e fornecedores de 

serviços - hotéis, restaurantes, cafés, lojas de artesanato - se pretende fazer chegar informação relevante 

e atualizada ao visitante de uma forma simples e rápida. 

Tendo como meta conseguir guiar o visitante por museus e locais turísticos, recorreremos à atualização e 

partilha de informação constante, onde a interação imersiva entre visitantes e agentes virtuais será, 

sempre, um ponto fundamental. Assim, a génese de um sistema que permita a fácil criação, modificação e 

disseminação de informação, a ser apresentada, de uma forma natural e realista, pelos agentes virtuais, 

será o principal fruto deste trabalho. 
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1.2 Principais Contribuições 

Na presente dissertação procurámos a criação de uma aplicação residente num quiosque interativo, 

onde esta utiliza uma agente virtual conversacional como pivô interativo principal. Estes agentes 

denominados na literatura por Embodied Conversational Agents são utilizados como uma interface de 

comunicação natural entre o utilizador e o sistema, onde o seu conhecimento histórico e educativo 

pode ser constantemente ampliado e aperfeiçoado. Com o objetivo de formar um sistema multimodal, 

onde a ação do agente virtual complementa a apresentação de conteúdos multimédia em vários 

formatos (texto, áudio, vídeo e imagem), a função primária desta aplicação consiste em transmitir 

informação relevante sobre o monumento onde se insere. Normalmente, a base de conhecimento do 

agente está restringida a um domínio específico ou a conjunto de domínios com uma forte ligação 

entre si. Foi nosso objetivo alterar a forma como esta informação é transmitida, alterada e utilizada. 

 

Para a inclusão de um agente comunicativo dentro do paradigma supracitado, utilizámos uma 

framework especialmente habilitada para a criação e utilização de personagens virtuais 

conversacionais – a plataforma EI2VA. A esta plataforma foram feitos melhoramentos e incrementos, 

principalmente ao nível do Sistema de Diálogo Falado e da estrutura organizacional da informação 

comunicativa. Esta framework, explicada no tópico do Trabalho Relacionado em maior pormenor, é 

suportada por três importantes componentes – Aplicação Multimédia, Motor de Animação e Sistema 

de Diálogo Falado.  

De modo a introduzir naturalidade à interação, notámos a premente necessidade de melhorar o 

Sistema de Diálogo Falado em múltiplos níveis, dos quais se destacam o reconhecimento de fala, 

gestão do diálogo e performance global do sistema. Esta implementação pode ser vista com uma 

recriação e reformulação das práticas legadas, visto termos alterado, completamente, a estrutura e 

organização dos principais módulos deste importante componente. Estas alterações serão descritas 

na análise correspondente no tópico dos Desenvolvimentos. Contudo é importante, desde já, salientar 

a descoberta do Microsoft Kinect como dispositivo comunicativo emergente para este ambiente 

interativo, bem como, a criação de novos Modelos Acústicos especializados para este componente. 

 

Numa segunda parte, partimos para uma vista mais ampla onde, introduzimos uma faceta distribuída 

ao sistema em discussão. Edificámos uma rede de comunicação entre quiosques interativos, onde os 

vários agentes virtuais conversacionais existem tanto a nível local como globalmente, formando uma 

verdadeira entidade de conhecimento colaborativo. Esta partilha de informação entre quiosques 

possui várias formas, níveis e intuitos, sendo sempre de notar a constante preocupação por atingir os 

graus de performance, extensibilidade e segurança que um sistema deste tipo demanda.  

Com esta rede queremos fornecer a possibilidade de realizar trabalho cooperativo entre este conjunto 

de aplicações de forma a agregar a informação necessária para responder às questões que o 

visitante possa ter. Para determinar as melhores formas de disposição, armazenamento e 

transmissão da informação foi necessário estudar várias abordagens de partilha de conteúdos. 
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Em súmula, com a necessidade de alterar o paradigma do processo de reconhecimento 

patenteado pela plataforma EI2VA, recriámos grande parte dos módulos funcionais do componente 

de Diálogo, através da introdução do Microsoft Kinect e Modelos Acústicos especialmente 

adaptados. Estes contributos visam melhorar todo o processo de reconhecimento de fala para 

atingir ou almejar uma interação, entre o visitante e o agente comunicativo, mais natural e realista.  

Como forma de alterar a estrutura organizacional da informação educativa presente numa 

aplicação multimédia, criámos uma Rede de Distribuição de Informação, onde, através de 

nivelamento informativo e partilha entre entidades comunicativas, procurámos disponibilizar 

novas formas de estruturar e disponibilizar estes mesmos conteúdos.  

Ambas estas contribuições foram, pela sua importância e relevância, integradas como parte 

constituinte da plataforma EI2VA.  

Finalizamos o trabalho desenvolvido com a criação um protótipo funcional que apresenta todas as 

caraterísticas acima descritas, esperando conseguir definir uma nova metodologia para a criação de 

redes para a partilha informação cuja faceta colaborativa possa suportar as atividades pedagógicas 

de agentes virtuais conversacionais inseridos em aplicações multimédia interativas para a Herança 

Cultural. 

1.3 Organização da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos distintos: 

 

1. Introdução 

2. Trabalho Relacionado 

Figura 1 Sceenshot do Agente Virtual utilizado neste sistema 
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3. Desenvolvimentos  

4. Avaliação e Validação 

5. Conclusão e Trabalho Futuro 

 

Neste capítulo introdutório procurámos dar uma vista geral sob os diversos temas aos quais demos 

ênfase ao longo de toda esta dissertação. Enunciámos e defendemos as nossas principais 

motivações e contribuições, expondo as diversas características organizacionais e estruturais que 

definem este projeto.  

 

No capítulo seguinte serão expostos e analisados casos de estudo relevantes para as áreas 

envolventes a esta dissertação – Agentes Virtuais Conversacionais, Sistemas de Diálogo Falado e 

Sistemas Multiagente para distribuição de informação.  

 

Com base nesta exposição, no Capítulo 3 será explanada e examinada a arquitetura concebida, 

Seguindo uma abordagem top down dos vários componentes que integram o sistema. Esta exposição 

é acompanhada de uma descrição cuidada dos desenvolvimentos concretizados em cada uma das 

áreas mencionadas e o seu impacto no sistema desenvolvido.  

 

Seguidamente, no Capítulo 4 é dado enfase ao processo de apreciação das componentes do 

sistema, com especial foco no reconhecimento da fala, recorrendo à avaliação e extração dos 

resultados obtidos. Acompanhada de análise funcional dos diversos componentes constituintes do 

sistema. 

 

Em forma de fecho, o Capítulo 5 conclui esta dissertação com as principais elações retiradas de todo 

o trabalho realizado e projetando o que se afirma como trabalho futuro. 
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2 Trabalho Relacionado 

Existem inúmeros artigos e projetos nas áreas de agentes virtuais conversacionais, quiosques 

interativos e redes de partilha de informação, mas não utilizando estas três áreas em conjunto. Esta 

secção está dividida nas principais áreas onde serão apresentados casos com valor para o âmbito 

desta dissertação. Juntamente à descrição dos casos de estudo utilizados será realizada uma análise 

dos problemas e soluções pertinentes para os pontos em estudo nesta dissertação. Focámos o 

interesse do levantamento de trabalho relacionado em partes cruciais relativas a esta dissertação, 

dos quais interessam salientar: 

 

 Agentes virtuais conversacionais em interfaces multimodais; 

 Agentes virtuais conversacionais em quiosques; 

 Sistema de Diálogo Falado como interface chave da comunicação efetuada pelos agentes 

virtuais conversacionais; 

 Sistemas de Diálogo Falado em locais públicos (ruído); 

 Redes de partilha de informação direcionada a agentes virtuais conversacionais; 

 

Destes pontos interessa distinguir entre o estudo com vista a desenvolver inovação e a área de 

engenharia. Sendo os tópicos de Sistemas de Diálogo Falado em locais públicos e Redes de partilha 

de informação onde focámos o maior esforço de modo a atingir conclusões relevantes de forma a 

permitir trabalho futuro em cada uma destas áreas. Por outro lado, os restantes pontos incidem 

essencialmente em trabalho de engenharia com a ressalva, que estes pontos serão desenvolvidos 

através do estudo e da integração das técnicas mais relevantes identificadas ao longo deste 

documento. 

 

Esta secção está organizada nos seguintes temas: Agentes Virtuais Conversacionais com a 

descrição de casos de estudo interessantes e posterior análise. Seguido do estudo das recentes 

abordagens ao desenho e implementação de Sistemas de Diálogo Falado. Por último uma revista a 

possíveis bases para a definição de redes de partilha de informação num sistema multiagente.  
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2.1 Agentes Virtuais Conversacionais 

Interfaces com recurso a agentes virtuais conversacionais, conhecidos a nível de literatura pelo termo 

Embodied Conversational Agents, são uma metáfora para suavizar a interação com o sistema 

recorrendo ao uso de uma representação virtual de um ser humano. Esta representação pode ser 

constituída por uma face ou mesmo representando o corpo todo. Tendo como objetivo interagir com 

humanos em tempo real, estes agentes deveram ser autónomos e inteligentes, como tal deveram 

possuir capacidades como reconhecer e responder a discurso verbal e não-verbal, gerir funções 

conversacionais - turnos de diálogo, feedback e mecanismos de recuperação de erros - e ainda 

capacidade de exprimir o estado do discurso assim como assumir uma postura proactiva durante o 

diálogo [9].  

 

O recurso a personagens virtuais deste tipo tem um interesse especial nas áreas de saúde [3], 

comercio online [18], terapia [15] e mais recentemente aprendizagem [43], o que tem impulsionado de 

uma forma crescente o trabalho realizado nesta área.  

Neste espectro de capacidades a reproduzir pelo sistema e apesar de todo o esforço realizado na 

área fala desde o meio da década de 90, continuamos com problemas reais e em aberto nas 

disciplinas reconhecimento e síntese de fala, estes problemas serão observados em detalhe na 

secção de Sistemas de Diálogo Falado.  

 

Também a área de discurso não-verbal tem sido alvo de trabalho, mas aqui aparece uma divisão 

entre reconhecimento de comportamento não-verbal do utilizador e a sintetização de comportamento 

não-verbal a ser reproduzido pelo agente virtual. Na parte referente ao reconhecimento de 

comportamento não-verbal do utilizador este problema tem sido resolvido recorrendo a módulos e 

sensores que complementam a informação recolhida pelo reconhecedor de fala. Estes sensores dos 

mais variados tipos como sensores de pitch da fala e monitorização dos olhos são capazes de auxiliar 

o sistema de um modo assertivo na interpretação das intenções do utilizador [35]. 

 

Nas próximas páginas serão apresentados alguns exemplos agentes virtuais conversacionais, 

interessa salientar que focámos a nossa pesquisa no paradigma de quiosques interativos com 

interfaces multimodais. No final será efetuada uma análise geral das características a reter de cada 

um dos casos expostos. 

2.1.1 August 

Este agente conversacional foi construído com intuito de promover a simplicidade e o diálogo 

espontâneo. O August [16] foi exposto num museu com o objetivo de estudar a interação de 

utilizadores sem experiência com reconhecimento de fala utilizando um quiosque com um agente 

conversacional. A interface primária de interação com os utilizadores era a fala, complementada 

recorrendo a um balão para mostrar informação adicional à reproduzida em áudio ou para mostrar 

possíveis exemplos de interação, ver Figura 2. O August era também dotado de uma personalidade 
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que mostrou sucesso, ao convidar os utilizadores para socializar, através do diálogo sobre assuntos 

banais, em vez de promover o paradigma de diálogo de pergunta e resposta, permitindo estabelecer 

uma maior ligação com o utilizador. Para combater o ruído que prejudicava o reconhecimento de fala 

foi usado um microfone direcional e a nível de interação foi utilizada a técnica premir para falar - 

push-to-talk - com o intuito de reduzir os erros de reconhecimento. Para completar o discurso do 

agente, além de sincronização entre a animação facial e o áudio, foram também introduzidos erros de 

prosódia - isto é, quando há uma transposição do acento tônico de uma sílaba para outra , ocorre 

uma silabada - no discurso para uma maior naturalidade. 

 

     

2.1.2 REA 

Este foi um dos sistemas pioneiros [9], que se tornou um caso de estudo básico na área de agentes 

virtuais conversacionais, este agente conversacional tem como domínio principal a área imobiliária –

REA (Real Estate Agent). Este sistema marcou um ponto de viragem na criação de agentes virtuais 

conversacionais com a inclusão de comunicação não-verbal como ponto crucial na comunicação. 

Baseado da análise da postura e comportamento durante o diálogo humano, foi selecionado um 

conjunto de características do diálogo a reproduzir pela Rea, entre as quais reconhecimento de input 

verbal e não-verbal, geração de output verbal e não-verbal, troca de turnos durante atos de 

conversação, feedback e mecanismo de recuperação de erros durante o diálogo. 

 

Caraterísticas do discurso não-verbal como acenos de cabeça são usadas como fortes indicadores 

da assertividade das respostas da Rea. Um dos pontos de sucesso deste sistema foi a utilização de 

Modelos Conversacionais (Conversational Models) no sistema de diálogo, modelando a união entre 

discurso verbal e não-verbal. Dentro dos modelos conversacionais temos a definição de vários termos 

importantes como: 

 

Funções - Não são mais que categorias de alto nível das estruturas básica de diálogo como inicio e 

fim, troca de turno de fala e ações de feedback. Estas categorias são mapeadas a comportamentos 

corporais típicos, como a face e mãos, adaptados ao estilo de diálogo e padrões culturais entre 

outros. 

Figura 2 Interação com o agente 

August 

Figura 3 Agente imobiliária 

virtual REA 
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Com a Sincronização de atos verbais e não-verbais é possível criar uma interação mais natural e 

humana. Atuando como reforço ao discurso verbal. (ver Figura 3) 

 

Divisão entre contribuições proposicionais e interacionais, estas duas categorias de informação 

que são extraídas do diálogo e fornecem informação como entoação, gesticulação, fixação do olhar, 

acenos com a cabeça que completam o discurso verbal permitindo obter mais informação. 

2.1.3 MACK – Media lab Autonomous Conversational Kiosk  

Este sistema é constituído por um agente virtual, o MACK [10], residente num quiosque que foca a 

sua interação numa realidade parcialmente aumentada, ilustrada na Figura 4, recorrendo a 

inteligência espacial de modo a enriquecer a informação fornecida. É possível a visualização do 

agente integrado no cenário, recorrendo a uma câmara que recolhe o ambiente atrás do quiosque. 

Deste sistema interessa salientar duas abordagens para estender as interfaces como o uso de uma 

cadeira com um sensor para detetar a presença de um utilizador e o uso de interface táctil para 

representar o mapa sobre o qual o utilizador pode tocar para obter mais informação sobre 

determinado local. 

 

O trabalho neste agente foi continuado em [31], de forma a melhorar a sua capacidade de detetar e 

interpretar discurso não-verbal. Recorrendo à monitorização dos olhos, acenos de cabeça e o foco da 

atenção durante a execução de uma tarefa, ficou concluído que a monitorização e a produção 

conjunta destes tipos de discurso enriqueciam a naturalidade e sucesso durante o diálogo. 

 

2.1.4 NICE HCA 

O sistema HCA [2] foi desenvolvido no projeto NICE (2000-2005) e é um bom exemplo de um agente 

conversacional que tem como objetivo representar personagens históricas familiares, neste caso foi 

utilizado como personagem o escritor Dinamarquês Hans Christian Andresen.  

Este sistema foi desenhado para entretimento educativo em espaços públicos, dirigido a um público 

com idades compreendidas entre os 10-18 anos, com tempos médios de utilização de 5 a 20 minutos. 

Figura 4 Interação com o MACK Figura 5 HCA no seu estúdio. 
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A base deste agente conta com conhecimentos básicos sobre a infância da personagem que 

representa, sobre os seus contos e lembranças, e a interação baseia-se sobre informação de meta-

comunicação. 

 

O HCA está inserido numa sistema com interfaces multimodais como interface táctil, gestos 2D e 

diálogo falado, ver Figura 5. É também um sistema interessante dado que se afasta da maioria dos 

sistemas de diálogo, que se focam na conclusão de tarefas, apostando no diálogo livre e no 

paradigma pergunta-resposta (Q&A) sobre elementos do cenário e sobre os contos escritos pela 

personagem. Este sistema é ilustrativo das dificuldades na representação de linguagem não-verbal 

como expressão facial, olhar fixo, sincronização dos lábios, postura corporal e gesticulação dentro do 

contexto do diálogo humano.  

2.1.5 Sistema SmartKom 

O SmartKom [49] teve como objetivo introduzir simetria entre interfaces de entrada e saída no 

sistema de diálogo - fala, gestos e expressões faciais. As características importantes deste sistema 

são a sua modificabilidade e uma representação interna extensa dos objetos de informação. É 

também importante salientar a reatividade do sistema à ação de apontar por parte do utilizador, que 

permite uma interação bastante natural. Outra característica importante de referir é capacidade de o 

utilizador delegar a procura de informação ao agente, utilizando um diálogo colaborativo para 

satisfação dos objetivos do utilizador.  

 

Para atingir os objetivos do utilizador o SmartKom agrega informação vários serviços digitais como 

programação de televisão, a qual é posteriormente processada para ser apresentada ao utilizador, 

como é observável na Figura 6. Neste sistema foi realizado trabalho importante de forma a permitir 

uma estreita colaboração entre o utilizador e o SmartKom na realização de tarefas como elaboração 

de e-mails e na junção de anexos recorrendo às interfaces multimodais de que o sistema dispunha 

(ver Figura 7). 

 

 

Figura 6 Interface SmartKom Figura 7 Componentes do quiosque SmartKom 
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2.1.6 Sistema Max 

O Max [19] é um agente virtual aplicado no mundo real, utilizado como guia no Heinz Nixdorf 

Museums Forum (HNF), na Alemanha, desde de Janeiro de 2004. A visualização do Max é feita 

numa tela projetada que representa este agente com o tamanho semelhante ao dos visitantes, visível 

na Figura 8.  

Os visitantes podem interagir com o Max através língua natural através de um teclado, opção 

escolhida para contornar os problemas de reconhecimento da fala em locais públicos e de interação 

com múltiplos visitantes. Dotado de uma câmara de vídeo para perceção visual permitindo a 

capacidade de identificar múltiplos interlocutores e as suas ações. O Max responde com discurso 

verbal acompanhado de discurso não-verbal - gesticulação, expressões faciais, fixação do olhar e 

locomoção – presentes na Figura 9.  

Este sistema tem como tarefa primária dialogar com os visitantes de modo a estimular o interesse e 

transmitir informação sobre o museu onde está. A exposição da informação é feita de uma forma 

atrativa e lúdica em detrimento de uma exposição tradicional escolar. O domínio de interação varia 

entre respostas às perguntas dos visitantes e conversa de circunstância de modo a aproximar os 

visitantes do Max. 

 

Para o suporte deste estilo internacional, é utilizada uma abordagem de planos para conseguir atingir 

objetivos dentro do diálogo. O resultado é uma abordagem recorrendo a planos contendo cerca de 

876 templates de planos, auxiliados por 1200 regras para complementar os templates de forma a 

conseguir gerar discurso verbal e não-verbal. Dentro destes planos existem representações para 

modelos conversacionais, atos de diálogo e planos do comportamento corporal do agente. 

2.1.7 ECA–Based Kiosk for Automated Interviewing 

Neste Sistema [35] podemos observar a construção e teste de um quiosque automático que utiliza um 

agente conversacional, mais especificamente uma classe de agentes inteligentes denominada 

SPECIES – Special Purpose Embodied Conversational Intelligence with Environmental Sensors. 

Dispondo de capacidade para detetar alterações no comportamento do utilizador, como tentativas de 

iludir ou enganar o agente, recorrendo a vários sensores. Embora este quiosque tenha sido 

construído com um intuito distinto do âmbito desta dissertação, é importante salientar que a utilização 

de sensores para detetar quando está a ser enganado ou alterações no comportamento do utilizador. 

Figura 8 Max a interagir com 

os visitantes 

Figura 9 Exemplos de expressões faciais 

do Max 
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Estas são ótimas abordagens para colmatar algumas das falhas presentes no sistema de diálogo, 

como erros no reconhecimento de fala e obter feedback indireto do utilizador. 

 

Com este sistema foram também conduzidos alguns estudos relevantes a interfaces dotadas de 

agentes, dos quais interessa salientar a perceção do utilizador em ralação à aparência e 

comportamento do agente. Foi concluído que a utilização de agentes com um avatar masculino 

detinha mais poder dentro da esfera do diálogo, enquanto por outro lada os avatares femininos 

obtinham uma maior taxa de confiança por parte dos utilizadores.  

 

Conclusão de Agentes Virtuais Conversacionais 

Durante uma fase mais intensa (1997-2003) assistimos a uma grande evolução do trabalho realizado 

na área de interfaces pessoa-maquina com recurso a Agentes Virtuais Conversacionais com a 

construção destes sistemas como um todo. Desde de 2003 o método de trabalho passou a ser a 

divisão e especialização, a pesquisa científica foca-se atualmente em problemas mais pequenos e 

concentrados. Problemas como comportamento expressivo, discurso não-verbal, deteção das 

emoções do utilizador e captar o feedback do utilizador através dos seus movimentos corporais e 

fala. Mesmo com todo o trabalho relacionado nestas áreas, os sistemas atuais continuam a não ser 

suficientes para reproduzir uma interação pessoa-maquina com naturalidade semelhante a uma 

interação pessoa-pessoa. Será então pretendido para este trabalho a seleção das melhores técnicas 

para enriquecer a interatividade com o agente tornando-o o mais natural possível. Estas técnicas 

passaram por melhorar as componentes associadas à apresentação de conteúdos pelo agente e 

melhorias no sistema de diálogo falado.  
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2.2 Sistemas de Diálogo Falado - SDF 

Um Sistema de Diálogo Falado, referenciado na literatura como Spoken Dialog System (SDS) ou 

Spoken Language Dialog System (SLDS), pode ser visto como uma aplicação de várias tecnologias 

de fala complementadas por métodos de análise do comportamento do ser humano durante o 

diálogo. A utilização de sistemas de diálogo falado prende-se com a necessidade de criar interfaces 

naturais para interação com o utilizador, a naturalidade deriva da interação através da fala. 

Uma das aplicações destes sistemas de diálogo é, como observámos, acompanhar um agente virtual 

por forma a dar uma maior credibilidade à informação transmitida pelo sistema. Mas a utilização deste 

paradigma comunicação entre homem e sistema – Human Computer Interaction HCI – carece de uma 

problemática especifica deste tipo de interação onde é permitido o input de língua natural, como o 

famoso theory of mind problem [52] que se apresenta quando os utilizadores interagem com o 

sistema e devem pensar simultaneamente sobre que linguagem o sistema entende e o sistema pode 

fazer – formando assim uma "teoria da mente" sobre o sistema de diálogo. 

 

Contudo, a utilização deste tipo de tecnologia não se restringe a operar em simbiose com um agente 

virtual, é possível observar a integração de sistemas de diálogo em vários tipos de aplicações como 

sistemas IVR (Interactive Voice Response) desenhados para interações telefónicas, sistemas de 

domótica com o intuito de criar casas inteligentes e em sistemas capazes de melhorar as 

características de acessibilidade em aparelhos eletrónicos onde é fulcral que a interação se 

realizasse através da fala. 

 

A função do sistema de diálogo nos casos como os anteriores torna-se ambígua quanto aos seus 

objetivos devido à fronteira entre o agente virtual e o sistema de diálogo. Mas o consenso alcançado 

dita que o sistema de diálogo tem a seu cargo a interação falada com utilizador e todas as ações 

necessárias para atingir os objetivos resultantes dessa interação. Utiliza como entrada a fala do 

utilizador e com base nesta informação o sistema responde executando as ações necessárias e 

reportando os conteúdos requeridos pelo utilizador. 

 

Dependendo dos objetivos, os SDFs podem ser classificados numa de duas categorias: SDF 

orientado à tarefa e SDF não orientado à tarefa. O primeiro como por exemplo um sistema de 

marcação de viagens onde o sistema necessita de um conjunto de informações específicas para 

concluir a tarefa, pode ser aproximado ao preenchimento de um formulário. Já o segundo, quando 

não existe uma tarefa específica a concluir como por exemplo um agente conversacional puro, 

assume-se uma tarefa de superior dificuldade devido à dificuldade de identificar o estado do diálogo. 

2.2.1 Arquitetura de um SDF 

De forma a atingir os objetivos a que se propõe, este processo de interação apoia-se em cinco 

módulos: reconhecimento de fala, processador de língua natural, gestor de diálogo, gerador de língua 

natural e síntese de fala e em sistemas de informação específicos a cada aplicação. Além das 
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tecnologias de processamento da fala integram-se técnicas de processamento da língua natural 

criando condições para interfaces mais ricas e naturais. É possível constatar na Figura 10, o pipeline 

genérico de um sistema de diálogo falado, assim como os fluxos de informação que ocorrem entre os 

componentes que compõem o sistema. 

O módulo de reconhecimento de voz - Automatic Speech Recognition (ASR) - que trabalha em 

conjunto com um microfone tem como função pegar no sinal de fala do utilizador capturado através 

do microfone, normalmente misturado com ruído e construir uma representação discreta desse sinal. 

Posteriormente esta representação discreta é transcrita para uma sequência de caracteres seguindo 

uma abordagem específica a cada reconhecedor. 

O processador de língua natural - Spoken Language Understanding (SLU) - fica incumbido de efetuar 

um conjunto de ações de interpretação semântica, como análise de morfológica, part-of-speech 

tagging e análise sintática de modo a completar as suas principais tarefas: classificação de domínio, 

determinar intenção do utilizador ou preenchimento de frames. No fim deste processamento obtemos 

uma representação da interação do utilizador, utilizada para conseguir decifrar qual o objetivo do 

utilizador . 

 

A interpretação semântica resultante do processamento de língua natural é passada ao gestor 

diálogo - Dialog Manager (DM) - que é a base deste sistema dado que gere os restantes módulos. 

Está também encarregado, caso seja necessário, do acesso a bases de dados ou outros serviços 

visando obter a informação necessária para apresentar ao utilizador. Com base em atos de discurso, 

funções de diálogo e na informação recolhida formula o conceito da resposta. A resposta é 

posteriormente encaminhado para o gerador de língua natural. O gestor de diálogo deve ter também 

capacidade para recuperar de erros de reconhecimento e de entradas diferentes dos modelos de 

diálogo. 

  

O gerador de língua natural - Natural Language Generator (NLG) - é o módulo responsável por 

produzir a respostas em língua natural a partir do conceito que recebe do gestor de diálogo. Esta 

transformação da representação interna em língua natural pode ser baseada em templates sendo 

apenas necessário completar com a informação específica a cada resposta. Opcionalmente este 

módulo pode estar contido no gestor de diálogo, quando derivado à especificidade da aplicação, a 

representação interna da resposta já está pronta para ser sintetizada.  

 

Por fim, temos o módulo de sintetização responsável por executar a sintetização do áudio e produzir 

as respetivas informações fonéticas - Text-To-Speech (TTS) - correspondentes à resposta gerada 

pelo gerador de língua natural. 

Figura 10 Arquitetura tradicional de um SDF [23] 
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2.2.2 Áreas de Estudo SDF 

Nos últimos 20 anos os sistemas de diálogo tem sido bastante explorados  passando de projetos de 

investigação para aplicações comerciais. Embora contém ainda com limitações a nível de 

escalabilidade e cobertura de conhecimento, para solucionar os problemas existentes começamos a 

ver versões passiveis de serem disponibilizadas ao público [39]. 

Observando a tendência atual evolução dos sistemas de diálogo é possível dividir os avanços [52] 

realizados em várias categorias específicas: 

 

 Turnos durante o Diálogo (turn-taking) 

 Iniciativa do Sistema (Degrees of Iniciative); 

 Deteção e recuperação de erros (error handling and recovery); 

 Cobertura de conhecimento; 

 Reconhecimento de fala com ruído (Noisy Speech Recognition); 

2.2.2.1 Iniciativa 

O diálogo entre duas pessoas pode ser visto como trabalho colaborativo para atingir um objetivo, 

faseado em vários turnos com colaborações de ambas a partes, esta é também a visão que deve ser 

tomada em conta na construção de um sistema de diálogo. Apesar de todo este processo ser 

executado pelo subconsciente humano de uma forma simples e transparente. Torna-se óbvio que o 

conjunto de regras pelo qual nos regemos enquanto comunicamos nada contém de simples quando 

queremos transportar este processo para uma máquina. Mais complexo é quantidade de infrações 

sobre estas regras que executamos durante um diálogo. 

 Tabela 1 Exemplo dos estilos de interação de um SDF 

 

 

Tipos de 

Iniciativa 
Exemplo 

Iniciativa do 

Sistema 

Sistema: Por favor diga o nome da cidade que deseja visitar? 

Utilizador: Porto. 

S: Porto muito bem. De que tipo de comida gosta? 

U: Chinesa 

Iniciativa do 

Utilizador 

U: Eu quero ir a restaurante chines no Porto. 

S: Existem 10 restaurantes chineses no Porto. 

U: Onde fica o “Mapo BBQ”? 

Iniciativa 

mista 

S: Para onde deseja ir? 

U: Restaurante chinês no Porto. 

S: Existem 10 restaurantes chineses no Porto. Qual é o nome do restaurante? 

U: Existem algum barato? 
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Durante um diálogo entre duas pessoas, é possível alternar as suas participações de forma natural, 

sem que se perca o sentido da conversa. Esta alternância de turnos durante o diálogo constitui um 

problema de difícil resolução na interação entre uma pessoa e um SDF. Uma possível solução passa 

por restringir a interação a um modelo rígido de interação onde se escolhe um dos participantes como 

condutor do diálogo. Pesquisando as bases dos sistemas de diálogo podemos observar uma divisão 

entre três grandes divisões de iniciativa durante o diálogo [23]: 

 

- Iniciativa do sistema (System-Initiative): o sistema tem a iniciativa de guiar o diálogo com o 

utilizador passo-a-passo. Normalmente esta abordagem é utilizada em sistemas IVR (Interactive 

Voice Response System) e sistemas baseados em frames. Estes sistemas focam a interação em 

concluir uma tarefa com um objetivo explícito, por exemplo reservar um bilhete de avião. Neste tipo 

de sistemas usam-se linguagens de diálogo estruturadas e simples restringindo as possibilidades de 

resposta dos utilizadores a pequenas frase ou simplesmente a uma palavra. As vantagens desta 

abordagem surgem do fato de ser possível determinar antecipadamente as questões e respostas do 

utilizador, melhorando o reconhecimento de fala e detetando facilmente a intenção do utilizador. Por 

outro lado, a desvantagem resultante da restrição de resposta por parte do utilizador leva a que 

interação se prolongue por muitos turnos de curta duração.  

 

- Iniciativa do utilizador (Users-Initiative): o utilizador tem a iniciativa e o sistema tem como 

função responder ao utilizador. Neste paradigma de iteração dada a quantidade de possíveis 

expressões usadas pelo utilizador, é necessário uma maior cobertura de conhecimento e vocabulário 

por parte do reconhecedor de fala e do processador de língua natural. Torna-se então necessário que 

o sistema interrogue várias vezes o utilizador para obter confirmação dos dados recolhidos. O ganho 

desta abordagem está na naturalidade de interação entre o utilizador e o sistema. 

 

- Iniciativa mista (Mixed-Initiative): O sistema controla a evolução do diálogo, mas permite 

que o utilizador o interrompa. Esta abordagem une características das abordagens anteriores, mas 

permite a troca do controlo do diálogo do sistema para o utilizador e vice-versa. Traz novos 

problemas como a necessidade de permitir, detetar e tratar de interrupções por parte do utilizador 

durante o discurso e ainda mudanças súbitas de tópico. Este é também o paradigma mais 

semelhante à comunicação entre humanos. 

2.2.2.2 Turnos 

Um sistema de diálogo falado deve ser capaz de detetar quando um utilizador acaba de falar e está à 

espera da resposta do sistema, esta tarefa é normalmente referida como “end-of-utterance (EOU) 

detection”. Independente da escolha da estratégia de iniciativa para as interações com o sistema está 

sempre presente o problema de delimitar o turno de cada participante, em especial numa interação 

entre o utilizador e o sistema. Onde o sistema deve tratar interrupções por parte do utilizador e não 

deve interromper o utilizador enquanto este fala.  
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O primeiro problema implica ter o reconhecedor ativo enquanto o sistema está a dar a resposta de 

modo a conseguir detetar e processar o discurso do utilizador. Já o segundo problema, que se prende 

com a deteção de EOU do utilizador, mostra-se mais complexo de tratar. As abordagens atuais de 

EOU têm falhas por dois motivos. Primeiro, porque o utilizador pensa enquanto fala resultando em 

pausas durante frases, como é exemplificado na Figura 11. Tais pausas são geralmente em locais de 

alta entropia ou antes de informações importante. Ouvintes humanos podem discernir entre hesitação 

e final de discurso usando prosódica e sinais gestuais, mas os atuais algoritmos EOU não podem, 

uma vez que apenas a duração da pausa é levada em consideração. Isto resulta no corte do 

reconhecimento prematuramente, tornando-se irritante para utilizador, acrescenta tempo à interação 

devido a novos turnos e pode causar erros compreensão do sistema devido ao tratamento de um 

fragmento mal identificado. 

O segundo motivo evidencia-se quando o utilizador realmente terminou de falar. Usando como único 

limite uma duração média de pausa, exige que o sistema espere até atingir este máximo antes de 

tomar uma decisão, acrescentando tempo de interação em cada ponto de decisão de EOU. 

2.2.2.3 Deteção e recuperação de erros 

Erros durante a comunicação são acontecimentos frequentes durante qualquer tipo de comunicação 

e na maioria das ocasiões são impossíveis de prevenir. Mas a deteção e consequente recuperação 

são tarefas de extrema importância no âmbito dos sistemas de diálogo. Um dos desafios atuais mais 

importantes das interfaces através de língua natural é a fragilidade dos sistemas quando confrontado 

com erros de compreensão. O problema é transversal a todos os domínios e tipos de interação, e 

decorre principalmente a partir da falta de fiabilidade inerente do processo de reconhecimento de fala. 

As dificuldades de reconhecimento são ainda agravadas pelas condições em que estes sistemas 

Figura 11 Exemplo de problemas resultantes da deteção de turnos 
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funcionam normalmente: fala espontânea, grandes vocabulários e grandes populações de usuários, e 

na grande variabilidade da qualidade da captura do microfone. 

A maioria dos erros com que nos deparamos nos SDFs acontece derivado à propagação de erros 

que acontecem nos módulos de reconhecimento de fala e no processador de língua natural. Em 

especial, o reconhecedor de fala é uma das fontes primárias de erros [5], muitos destes propagados 

para o processador de língua natural gerando incorretas representações do que o utilizador 

requisitou. Outro problema frequente deriva da interpretação incorreta por parte do processador de 

língua natural que pode não conseguir recolher a informação necessária ou mesmo não saber decidir 

qual o significado devido a ambiguidade. Ao acontecerem estes erros, se não for efetuada a deteção 

e consequente recuperação poderão conduzir a respostas incorretas por parte do sistema. 

 

Portanto, antes de analisar estratégias para detetar e recuperar de erros é necessário identificar e 

perceber a origem de cada um dos tipos de erros comuns. Susan McRoy em [28] observa os erros de 

comunicação do lado do ouvinte da comunicação e classifica-os em três categorias. Em Português 

estes significados não tem tradução direta sendo a tradução ambígua: 

 

 Má interpretação (misinterpretation); 

 Má compreensão (misunderstanding); 

 Não entendimento (non-understanding); 

 

Seguidamente é enunciado o texto, que suporta esta divisão neste conjunto de categorias, na sua 

versão original: 

 

In this definition misunderstanding is where one participant obtains an interpretation that she 

believes is complete and correct, but which is, however, not the one that the other speaker 

intended her to obtain. A non-understanding is where a participant either fails to obtain any 

interpretation at all, or obtains more than one interpretation, with no way to choose among 

them. Finally, with a misinterpretation the most likely interpretation of a participant’s utterance 

suggests that their beliefs about the world are unexpectedly out of alignment with those of the 

other dialogue participant. In terms of spoken dialogue systems, non-understandings are 

generally easier to detect and repair, misunderstandings may be detected and resolved given 

appropriate verification strategies, but misinterpretations may only become apparent at a later 

point in the dialogue, if at all. [28] 

 

A deteção e recuperação destes erros ficam a cargo do gestor de diálogo. Uma das táticas mais 

usuais para deteção de erros é baseada nos indicies de confiança do reconhecedor [17], 

comparando-os com limite inferior descartando os reconhecimentos com confiança baixa. Aqui 

nascem alguns problemas, se tivermos em atenção que estas medidas não são fiáveis, apenas 

sumarizam uma relação entre os corpora, modelo de linguagem, léxico e condições acústicas 

utilizadas no treino do reconhecedor face às condições atuais de utilização.   
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Misunderstanding 

Este tipo de falha ocorre após o reconhecedor errar na sua classificação, reconhecendo uma palavra 

diferente da que foi dita pelo utilizador. Este evento pode ser causado por um vasto conjunto de 

motivos entre eles modelos de língua incompletos, má dicção do utilizador, ou até mesmo ruído de 

fundo. Quanto às técnicas para recuperação de erros existe um conjunto básico para recuperação 

descrita em pormenor em [5], entre elas destacam-se confirmação implícita/explicita ou reformulação. 

Ambas táticas de confirmação mostram-se úteis para casos onde os índices de confiança gerados 

pelo reconhecedor não são fiáveis. Em casos de más condições de captura de áudio a confirmação 

pode também estar comprometida podendo levar à estagnação desta tática de erro. Já no caso de 

reformulação, esta abordagem tem dado sinais de sucesso na recuperação de erros , apesar da de 

existirem indícios de que esta solução não seja um mecanismo a usar frequentemente, porque tende 

a irritar o utilizador. Para melhorar a confiança do reconhecedor de fala é necessário um desenho 

cuidado da gramática e um treino das confianças geradas pelo reconhecedor.  

Non-understanding 

A deteção deste tipo de erro é a mais fácil já que o próprio reconhecedor indica que não conseguiu 

processar o input do utilizador. Quanto à origem destes problemas, está vinculada à própria estrutura 

do reconhecedor e às condições de utilização do sistema. O modo de interação do sistema influencia 

a escolha do tipo de microfone a utilizar, num caso de interação de um utilizador com o sistema, 

numa relação um-para-um, a solução simplifica-se utilizando microfone próximo do utilizador como 

um auricular ou headset melhorando a qualidade do reconhecedor. Alternativamente quando o estilo 

de interação com o sistema não determina quantas pessoas podem interagir com o sistema em 

simultâneo é necessária a utilização de um microfone para captura a uma maior distância ou mesmo 

um array de microfones de modo a tentar suprimir os problemas acrescidos pela distância entre o 

utilizador e o microfone [12]. 

 

Uma das abordagens para resolver os problemas non-understanding é a escolha entre microfone 

aberto/fechado. Numa situação de microfone aberto, que é a abordagem mais semelhante ao ser 

humano, permite que o sistema esteja sempre apto a reconhecer qualquer interação entre um 

utilizador e o sistema. No entanto, esta abordagem acarreta problemas principalmente em locais com 

ruído porque o sistema pode reconhecer falsas interações como discurso de fundo ou no caso de 

dois utilizadores a interagirem com o sistema caso estes comuniquem entre si e até mesmo 

problemas de feedback quando o sistema se reconhece a ele próprio enquanto está em discurso. 

Outra abordagem passa pela utilização de microfone fechado, onde o sistema controla quando o 

utilizador pode interagir com o sistema, o exemplo mais comum desta abordagem é a interação do 

estilo push-to-talk, na qual o utilizador tem de premir um botão para interagir com o utilizador. Além 

dos benefícios explícitos de apenas ter o reconhecedor a trabalhar quando é necessário, evitando 

reconhecimentos acidentais, acresce ainda um melhor reconhecimento através colocação do 

microfone perto do local do botão que o utilizador utiliza para interagir diminuindo a distância entre o 

utilizador e microfone. 
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Outra abordagem passa por pedir ao utilizador para repetir o que disse [45], mas dentro desta 

abordagem existem muitas variantes como é possível observar na Tabela 2. Dependendo do objetivo 

do SDF algumas desta abordagens de repetição deixam de poder ser usadas, derivado a uma fraca 

noção do estado do diálogo como no caso de um SDF não orientado à tarefa. 

 

S: Gostaria de um quarto pequeno ou grande? 

U: [Non-Understanding] 

AskRepeat (AREP) [Sistema pede ao utilizador para repetir a interação não compreendida] 

S: Pode repetir, por favor? 

AskRephrase (ARPH) [Sistema pede ao utilizador para reformular a iteração não compreendida] 

S: Pode reformular o que disse, por favor? 

Reprompt (RP) [Sistema repete a sua ultima interação] 

S: Gostaria de um quarto pequeno ou grande? 

DetailedReprompt (DRP) [Sistema repete uma versão mais detalhada da sua ultima interação] 

S: Sinto muito, não entendi corretamente. Estou a tentar descobrir se prefere um quarto pequeno ou 

grande. 

Notify (NTFY) [Sistema apenas notifica o utilizador que ocorreu uma interação não compreendida] 

S: Peço desculpa, penso que não entendi o que quis dizer … 

Yield (YLD) [Sistema permanece em silêncio, implicitamente notifica o usuário que ocorreu um não-

entendimento] 

S: Ø 

MoveOn (MOVE) [Sistema avança na tarefa movendo o tema para outra pergunta] 

S: Sinto muito, não entendi corretamente. Uma possível escolha poderia ser Wean Hall 7220. Gostaria 

de reservar este quarto? 

YouCanSay (YCS) [Sistema informa que ações estão disponíveis para o utilizador] 

S: Peço desculpa, penso que não entendi o que quis dizer. Agora eu estou a descobrir se prefere um 

quarto pequeno ou grande. Pode-me responder ‘Quero um quarto pequeno’ ou ‘Quero um quarto 

grande’. Se o tamanho do quarto não for importante diga ‘Tanto faz’ ou ‘Um qualquer serve’. 

TerseYouCanSay (TYCS) [Versão simplificada da estratégia YouCanSay] 

S: Peço desculpa, penso que não entendi o que quis dizer. Pode-me responder ‘Quero um quarto 

pequeno’ ou ‘Quero um quarto grande’. Se o tamanho do quarto não for importante diga ‘Tanto faz’ ou 

‘Um qualquer serve’. 

FullHelp (HELP) [Sistema fornece uma mensagem de ajuda mais extensa que inclui uma explicação 

sobre o estado atual do diálogo, bem como o que o usuário pode dizer neste momento] 

S: Peço desculpa, penso que não entendi o que quis dizer. Tenho 5 quartos que obedecem às suas 

restrições. Agora eu estou a descobrir se prefere um quarto pequeno ou grande. Pode-me responder 

‘Quero um quarto pequeno’ ou ‘Quero um quarto grande’. Se o tamanho do quarto não for importante 

diga ‘Tanto faz’ ou ‘Um qualquer serve’. 

Tabela 2 Estratégias de recuperação de Non-understanding [5] 
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Misinterpretation 

De longe o tipo de erro mais difícil de identificar. Como este tipo de erro apenas se manifesta tendo 

em conta o historial do diálogo, para a deteção deste erro é necessária uma grande capacidade de 

entendimento do estado do diálogo e do objetivo do utilizador por parte do sistema. Várias 

abordagens em desenvolvimento como estimativas da distância do modelo mental do utilizador e 

manter um estado detalhado do diálogo no sistema de modo a gerar ajuda iterativa [21], esta 

abordagem utiliza a modulação das tarefas regulares dos utilizadores para formar modelos de 

interação, detetando falhas quando a interação com o utilizador sai fora dos modelos existentes. 

Existem ainda outras abordagens probabilísticas como  onde o sistema é visto como um processo de 

decisão de Markov (MDP) e são tiradas conclusões sobre treino supervisionado de modo a maximizar 

a gestão do diálogo [47]. Também a utilização de uma lista N-Best  para manter o diálogo em vários 

estados que com base nos testes efetuados consegue trazer incrementos à taxa de sucesso do 

diálogo [53]. 

2.2.2.4 Cobertura de conhecimento 

Nesta secção iremos abordar alternativas existentes para cobertura de conhecimento por parte do 

SDF. Como foi dito previamente, o gestor de diálogo desempenha um fator fundamental dado que 

controla todos os outros módulos dentro do SDF. Mas mais importante o gestor de diálogo tem a seu 

cargo a decisão de escolher qual a melhor ação a executar consoante o desenvolvimento atual da 

conversação, para que isso aconteça é necessário que o sistema tenha perfeita noção dos objetivos 

dos utilizadores. Esta gestão do diálogo pode ser dividida em três abordagens principais [20]: 

 

 Knowledge-based Dialog Management 

 Data-driven Dialog Management 

 Hybrid Dialog Management 

 

Knowledge-based Dialog Management 

Esta abordagem está normalmente restrita a domínios específicos, potenciando a organização de um 

conjunto de tarefas altamente estruturadas com iniciativa do diálogo por parte do sistema. Estas 

condições resultam numa restrição do espaço de resposta do utilizador, possibilitando a observação 

do diálogo como um autómato finito regido por regras escritas à mão – handcraft rules – sendo estes 

templates de interação extraídos do domínio da aplicação [29]. 

Normalmente esta abordagem está associada a um desenvolvimento rápido e incremental junto dos 

utilizadores. Esta abordagem apesar de simples e de rápida evolução acarreta alguns problemas, por 

exemplo incapacidade de lidar com discurso do utilizadores que saiam fora dos modelos de interação 

ou com situações onde o utilizador forneça mais informação do que a foi requerida pelo sistema, 

sendo necessário adicionar as novas interações ao domínio já existente. 
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De forma a superar estas limitações foram exploradas abordagens mais genéricas de gestão do 

diálogo, que podem ser observadas em [7, 48]. Estas abordagens alternativas optam pela construção 

de tarefas modelo ou seguindo a abordagem de agenda com prioridade de objetivos. Estes estudos 

foram levados mais além com a criação da framework RavenClaw [6], que permite a separação entre 

aspetos dependentes e independentes ao domínio do ponto de visão da gestão do diálogo. Os 

aspetos específicos ao domínio são capturados na especificação das tarefas do diálogo, formando 

uma árvore de interação. Já os aspetos independentes do domínio podem ser reutilizados servindo 

de base onde serão integradas as tarefas restritas ao domínio. Este processo pode ser ainda mais 

simplificado e automatizado recorrendo ao uso de corpora de diálogo previamente construídos [20]. 

 

Data-driven Dialog Management 

Baseada em dados de utilização esta abordagem visa explorar os dados obtidos pelos módulos de 

reconhecimento de fala (ASR) e processamento de língua natural (SLU). Através da anotação de 

corpora de treino e recorrendo a treino supervisionado/não supervisionado permite a extensão para 

um novo domínio com menos esforço, necessitando apenas a construção e anotação dos corpora de 

treino. Interessa também salientar que apesar de simples a anotação dos corpora é uma tarefa que 

exige tempo. 

As vantagens desta abordagem surgem com o desenvolvimento paralelo dos modelos probabilísticos 

baseados em Modelos de Decisão de Markov (MDPs) [25] e POMDPs 1  [55]. Estes modelos 

probabilísticos recorrem a aprendizagem reforçada – reinforcement learning (RL) - com base em 

estatística dos dados de treino e modelação do diálogo permitem alterações dinâmicas ao estado do 

diálogo a cada iteração. Em conjunto com funções de prémios – reward functions – e em especial no 

caso do POMDP são reforçados os módulos de reconhecimento de fala (ASR) e processamento de 

língua natural (SLU) através da utilização do método de hipótese N-Best [53]. 

Vários problemas têm sido apontados a esta abordagem, como o comportamento do sistema estar 

dependente dos dados de treino e a necessidade de regras heurísticas para a formulação das 

funções de recompensa envolvida nos processos de Markov. Para estes problemas também foram 

apresentas algumas possíveis soluções em [24, 58]. Interessante também é a abordagem aplicada no 

projeto “Let’s Go Public” [40] que tinha como intuito a construção de uma sistema de diálogo para 

consulta de horários de transportes públicos, direcionado a idosos e utilizadores não-nativos com 

base numa base de dados de áudios de interação de diversos utilizadores com interlocutores 

humanos. 

  

                                                      

1 Partially Observable Markov Decision Process - estende o método MDP, resumindo os estados anteriores 

limitando estado atual ao historial recente. 
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Hybrid Dialog Management 

Esta abordagem é um misto das abordagens anteriores, visa a tirar partido das vantagens de cada 

abordagem minimizando os problemas existentes nas mesmas. Na utilização de aprendizagem 

reforçada são necessários corpora completos, de forma a otimizar a política de escolha (reward 

function), dado que o número de possíveis estados para cada interação é extenso. Este problema 

pode ser resolvido através da geração de possíveis diálogos baseados em corpora com base em 

modelos de utilizadores [37].  

Outro problema que esta abordagem tenta resolver é a livre escolha de decisão de estado, resultante 

da formulação de POMDP. De forma a restringir a escolha do próximo estado, esta é baseada nos 

estados anteriores, respeitando a informação recolhida previamente [24, 54]. Uma possível solução 

híbrida entre conhecimento prévio e corpus de treino é apresentada em [22].  

 

Conclusão Sistemas de Diálogo Falado 

Nesta secção foi feita uma apresentação das mais recentes abordagens para as áreas mais 

problemáticas nos sistemas de diálogo. Observando as mais recentes direções nas áreas de 

investigação podemos observar que o caminho passa pela partilha de informação, ferramentas de 

depuração, dados e áudios formando corpora públicos de livre acesso. Esta livre partilha de 

informação visa a construção de uma base de trabalho para desenvolvimento de sistemas de diálogo 

sem a necessidade de “reinventar a roda” [4]. 

Por outro lado é importante repesar o peso atribuído à linguística e análise do diálogo optando por 

uma abordagem multidisciplinar [50]. Outras ideologias sugerem que o caminho passa por um treino 

e adaptação dos sistemas aos seus utilizadores, aprendendo com os seus próprios erros e 

adaptando-se ao estilo de comunicação desejado pelo utilizador como uso do contexto e assumindo 

uma postura de assistente [44]. 

Nos objetivos está planeado um melhoramento do sistema de diálogo. Esta reimplementação não 

será feita de raiz, será um trabalho de integração e estudo das táticas aqui descritas, proporcionando 

a definição de quais as mais vantajosas a aplicar a quiosques em locais públicos com ruído. A maior 

parte do esforço a realizar irá incidir nos componentes de reconhecimento de fala e no gestor do 

diálogo.  
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2.3 EI2VA 

A plataforma EI2VA [32] (Engine for Immersive Interaction with Virtual Agents) foi criada com o intuito 

de facilitar a integração de agentes virtuais em aplicações multimédia. Com a utilização desta 

framework os agentes criados têm capacidades de animação facial, corporal, emocional e 

comportamental. Os objetivos desta ferramenta passam por levar o utilizador numa jornada imersiva 

e multimodal, capaz de tornar a interação com o sistema real e aliciante. 

2.3.1 Arquitetura 

Numa vista de alto-nível, ilustrada na Figura 12, esta plataforma apresenta três blocos principais: 

Bloco Aplicacional, Motor de Animação e Sistema de Diálogo Falado. O Bloco Aplicacional está 

encarregue de gerir toda a comunicação com a aplicação onde o agente está inserido, assim como 

suporte multimédia necessário à aplicação. O Motor de Animação é o responsável por dar dinamismo 

e realismo ao agente através de animações faciais, emocionais e corporais. Por fim, o Sistema de 

Diálogo está focado na interação com o utilizador e no auxílio à multimodalidade de interação.  

2.3.2 Bloco Aplicacional 

O bloco aplicacional é o ponto de entrada da plataforma e também a entidade responsável por 

controlar e comunicar com os restantes módulos. Este bloco fornece uma API de controlo a quem 

desenha as aplicações, dentro desta API existem funcionalidades como decidir se a aplicação 

fornece reconhecimento, qual a gramática a utilizar, quando iniciar o reconhecimento e indicar que 

texto o agente deve animar. Neste bloco também é permitido um conjunto de configurações pensadas 

para o desenho das aplicações, em especial um conjunto de parametrizações do agente como que a 

voz que o agente deve usar e qual língua em que vai falar, animações base e outras. 

2.3.3 Motor de Animação 

O Motor de Animação detém a responsabilidade de dar vida ao agente virtual. Parte do trabalho deste 

bloco passa pela reprodução visual da fala, mantendo o sincronismo com o áudio. Além desta 

componente de animação este motor contém um conjunto de gestores que trabalham em sincronia 

durante a animação do agente, deste conjunto interessam enumerar: gestor de emoções, gestor de 

gestos humanos, gestor de expressões faciais e gestor de animação corporal. De seguida serão 

exploradas as componentes de relevo para a integração desta ferramenta na solução desenvolvida, 

principiando esta descrição com as unidades atómicas que estruturam a fala humana. 

Figura 12 Arquitetura de Blocos EI2VA 
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Neste seguimento, a primeira estrutura descrita são os visemas e fonemas, um visema descreve a 

configuração dos constituintes da boca – lábios, dentes e língua – e representam visualmente um ou 

mais fonemas. Um fonema é a menor unidade sonora de uma língua que estabelece contraste de 

significado de forma a diferenciar palavras, no caso da língua portuguesa o alfabeto fonético é 

composto por 43 fonemas que expõem todos os sons utilizados durante a fala. Existem uma afinidade 

entre visemas e fonemas, numa relação que permite que o mesmo visemas represente vários 

fonemas. 

Este sistema conta também com módulo responsável por mapear as principais emoções humanas, 

para a utilização deste módulo são necessários três tipos de informação: emoções a gerar, duração 

das emoções e as intensidades das mesmas. Diretamente relacionado com a animação de emoções 

está a gestão das expressões faciais, com uma estrutura análoga à utilizada para o mapeamento de 

emoções este módulo permite a inclusão de expressões faciais durante o discurso realizado pelo 

agente.  

 

Emoções Gestos Humanos Expressões Faciais 

Raiva Concordar Olhar 

Repugno Discordar Mover olhos 

Medo Concentrar Mover cabeça 

Felicidade Enfatizar Arquear Sobrancelhas 

Tristeza Sorrir Piscar olhos 

Surpresa Franzir Abrir boca 

Cansaço Suspiro Fechar boca 

Tabela 3 Lista de Animações Disponíveis na framework EI2VA 

 

Nos módulos de animação corporal e gesticulação são utilizadas um conjunto de animações que 

tornam a postura do agente realista. Derivado da inclusão de animações como o respirar e o piscar 

dos olhos é dado ao agente uma nova dimensão de realismo. Na Tabela 3 encontram-se 

sumarizadas as animações relevantes para ação do agente. 

 

A necessidade de sincronismo deste conjunto numeroso de gestores obriga à utilização uma 

definição standard para descrever as ações de um agente virtual. De modo a permitir que quem 

desenha as aplicações possa ter um grande controlo sobre a forma como o sistema vai animar o 

texto para o utilizador, esta plataforma permite a utilização de uma linguagem descritiva de 

animações de modelos humanos virtuais VHML2 – Virtual Human Markup Language [8]. A utilização 

do VHML permite a criação de scripts de animação, como o exemplo da Figura 13, para serem 

animados em tempo real por este sistema. O VHML é composto por um conjunto de markup 

languages de animação: 

                                                      

2 VHML http://www.vhml.org/ 
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 EML – Emotion Markup Langue 

 GML – Gesture Markup Language 

 FAML – Facial Animation Markup Language 

 BAML – Body Animation Markup Language 

 SML – Speech Markup Language 

 XHTML – eXtensible HyperText Markup Language 

 DMML – Dialog Manager Markup Language 

 

Deste conjunto de linguagem de animação a framework EI2VA apenas permite a utilização dos EML, 

GML e FAML na construção dos ficheiros VHML para animação. Estas componentes são auxiliadas 

pela utilização das animações representadas na Tabela 3. 

2.3.4 Sistema de Diálogo Falado 

O SDF presente neste sistema segue uma estruturação tradicional, com a exceção de alguns 

módulos que foram suprimidos de modo a simplificar o processamento das interações do utilizador. O 

foco principal na criação desta plataforma de agentes foi prover quem desenvolve aplicações 

multimédia um método simples de integração de agentes virtuais. Posto isto, a construção do SDF 

tornou-se um objetivo secundário na construção da mesma, sendo a componente mais utilizada pelo 

sistema o sintetizador de fala para a geração dos áudios utilizados na interação do agente.  

 

Os restantes módulos do SDF foram simplificados e construídos para uma situação onde o 

reconhecimento de fala fosse um processo perfeito, sem a presença de erros, apenas funcionando 

corretamente em ambientes controlados. Esta derivação no desenvolvimento levou a que os módulos 

responsáveis pela interpretação semântica, gestão do diálogo e base de conhecimento relacional 

fosse unidos conceptualmente em apenas um módulo que fica encarregado de ligar a interação do 

utilizador à base de conhecimento relacional.  

<vhml> 
   <person name="Maria" disposition="happy" intensity="20"> 
     <p> 
      <happy duration="2" intensity="80">Olá,<smile>o meu nome é Maria.</smile></happy> 
      <head-down duration="0.5" intensity="50" wait="0.5">Como está?</head-down> 
     </p> 
   </person> 
</vhml> 

Figura 13 Exemplo de um sript em VHML 
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Conclusão EI2VA 

Como descrito no capítulo introdutório, a plataforma EI2VA foi escolhida como uma ferramenta para 

permitir a utilização de agentes virtuais em aplicações. Esta escolha recai sobre um conjunto de 

fatores positivos como: multiplicidade de animação, simplicidade de integrar numa aplicação 

multimédia e controlo do ponto de vista aplicacional dos agentes virtuais em execução. 

Por outro lado, é possível identificar um conjunto de pontos que necessitam de melhoria para permitir 

um real aproveitamento das funcionalidades oferecidas por este sistema, sendo a componente de 

SDF em necessidade de uma atenção especial [32].  

O sistema de diálogo presente nesta ferramenta ainda não se encontra suficientemente maturado 

para ser considerado uma interface primária do sistema. Serão necessárias intervenções ao nível dos 

vários componentes que constituem esta ferramenta de forma a tornar o processo de interação mais 

natural e atrativo. A essência da intervenção necessária está relacionada com o processo de 

reconhecimento de fala que se encontra ainda num estado de baixa performance. Serão também 

necessárias modificações profundas à componente de gestão do diálogo, de modo a introduzir alguns 

dos mecanismos de deteção e correção de erros descritos no subcapítulo 2.2.2, assim como, 

melhorias a nível de performance e tempo de resposta do sistema.  
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2.4 Trabalho colaborativo e partilha de informação em sistemas 

distribuídos 

Com a crescente expansão das aplicações Web e do volume de informação acessível, torna-se 

importante a construção de sistemas que permitam a partilha desta informação de uma forma 

organizada e segura como é observável em [11, 57]. Contudo, a maior parte desta informação 

encontra-se espalhada por inúmeros sítios na internet, alguns de difícil acesso. Este problema é fácil 

de observar na área turística onde muita desta informação não é atualizada com a devida 

regularidade, transpondo uma imagem de descuido. 

 

Uma possível solução para estes problemas e copulativamente reduzir o esforço associado à 

atualização desta informação é a criação de uma plataforma distribuída de conteúdos. Esta 

plataforma que tem como objetivo estabelecer uma ligação entre o utilizador e informação através da 

apresentação dessa informação por um agente virtual conversacional. Esta plataforma será uma 

abstração de uma rede de partilha de conteúdos. 

 

Contudo a arquitetura a ser implementada deverá seguir as bases referidas na arquitetura descrita 

em [27] composta por quatro componentes chave: agentes, tarefas, organizações e uma 

infraestrutura capaz de modelar a cadeia de fornecimento de informação em rede. 

Nesta secção serão apresentadas algumas noções importantes para este tipo de sistema distribuído 

em conjunto com algumas das possíveis abordagens para resolver os problemas levantados por este 

tipo de arquiteturas. Algumas da características que este sistema deve possuir são portabilidade, 

escabilidade, extensibilidade e segurança. 

2.4.1 Sistemas Multiagente 

A definição do termo agente pode assumir significados vários e bastante diversificados, como por 

exemplo assistentes pessoais, interfaces inteligentes, sistemas de recuperação de informação 

inteligentes e redes de procura de informação (inteligent searching spiders). 

Parte do trabalho que pretendemos obter nesta secção passa por conseguir tornar este sistema de 

quiosque isolado num sistema multiagente dotado de partilha de informação e que efetue trabalho 

colaborativo. De modo a atingir esta visão será necessário atingir certos requisitos como: 

 

- Autonomia: os agentes devem ser autónomos e capazes de exercer controlo sobre as suas 

ações e planear ações para atingir os seus objetivos. 

- Sociabilidade: os agentes devem ser capazes de comunicar com outros agentes, através 

das interfaces de comunicação pré-definidas denominadas por linguagens de comunicação entre 

agentes (Agent Communication Languages - ACL), com o intuito de partilhar informação e trocar 

mensagens. 

- Reatividade: os agentes devem ser capazes de detetar mudanças no ambiente circundante 

e comportarem-se proactivamente em relação a essas mudanças. 
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Estas caraterísticas condicionam a especificação e desenvolvimento dos agentes a integrar neste 

sistema, transformando-se em pontos críticos à medida que a dimensão do sistema cresce. Existem 

ainda outros problemas inerentes às infraestruturas e localização dos agentes. Na aplicação deste 

sistema ao turismo pode ser necessário a integração deste sistema com hotéis, restaurantes, museus 

entre outros fornecedores de serviços e conteúdos. 

 

Um exemplo com boas indicações a nível de arquitetura e de organização de infraestruturas foi criado 

em Hong Kong com a implementação de um sistema multiagente de quiosques direcionado ao 

turismo [57]. Através da pesquisa de informação geográfica sobre pontos de turismo como museus, 

centros comerciais, hotéis e cinemas. Neste sistema existem quatro tipos de agentes: agentes 

clientes, agentes servidores de nomes, agentes de grupo de categoria e agentes de informação.  

Agentes cliente (Client Agent) estão encarregados de preparar e mostrar a informação requerida pelo 

utilizador através de uma interface Web. 

O agente servidor de nomes (Agent Name Server) fica encarregue de manter e gerir a lista de 

agentes de informação relacionados. Funciona também como canal de comunicação entre agentes 

cooperantes em caso de restrições de segurança.  

O agente grupo de categoria (Category Group Agent), tem como principal função ser proxy entre 

agentes de informação e agentes servidores de nomes, retirando carga ao sistema com recurso à 

utilização de uma cache.  

Por fim, o agente de informação (Information Agent) fica encarregue de fornecer a informação 

requisitada pelos utilizadores, informação que lhe é local. Este módulo localizado em cada sítio (site 

ou organização) interessado em oferecer serviços. Este agente está encarregue de gerir que 

informação cada agente terá acesso. 

Em [38] é descrita a abordagem ao projeto CRUMPET, projeto direcionado difusão de conteúdo 

turístico para plataformas móveis, da qual interessa salientar filtros de conteúdos baseados na 

localização e preferências do utilizador e recurso à ontologia FIPA [1]. 

Figura 14 Arquitetura Multiagente [57] 
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2.4.2 Linguagens de comunicação entre agentes 

Um dos maiores problemas que enfrentamos enquanto tentamos criar um sistema de partilha de 

informação distribuído é sem dúvida a interoperabilidade entre ontologias de cada sistema de 

informação, no caso de sistemas multiagente denominadas por ACLs. Mesmo com o esforço já 

realizado para obtenção de um standard de para garantir interoperabilidade entre sistemas de 

agentes como as linguagens KQML[14] e FIPA[1] continuam a existir problemas consequentes da 

abertura deixada por estas definições [56]. 

Soluções para estes problemas têm sido apresentadas, como a utilização de agentes intermediários 

por forma a traduzirem a informação entre ontologias. Outras abordagens usam um tipo especial de 

agentes – brokers – que assumem a função de intermediários [26, 46]. Ainda com intuito de resolver 

alguns problemas de privacidade e de segurança foram propostas abordagens com agentes 

mediadores [42]. 

Apesar da maturação das ontologias para representação de informação [13], juntamente com 

aparecimento de novas linguagens standard como DARPA AML3 ou OWL4 esta última adotada pelo 

W3C5 que inclui descrições de classes, propriedades e semântica para processamento. 

Os problemas em conseguir atingir um consenso continuam em aberto, como nova direção de 

investigação está a ser tomada a direção da integração das ontologias existentes em detrimento da 

unificação em uma ontologia única [51].  

 

Conclusão de partilha de informação em sistemas mult iagente 

Em suma, após observação do trabalho realizado nesta área é possível afirmar que não existe ainda 

bases bem definidas para aplicação de sistemas multiagente para partilha de informação, 

especialmente com vista a esta informação ser apresentada por agentes virtuais conversacionais. 

Contudo, é possível tirar bons apontamentos dos vários exemplos aqui apresentados de forma a 

testar e estudar a sua utilização sob um mesmo sistema, sem nunca perder de vista os requisitos 

básicos ao funcionamento eficiente do sistema. 

Importante também reter que mesmo com a constante evolução das ontologias para representação 

da informação nas mais várias áreas, é necessário recorrer sempre à integração e modificação das 

várias ontologias sob uma representação única para funcionamento dentro do sistema. 

  

                                                      

3 DARPA Agent Markup Language (DAML). (2004) Online: http://www.daml.org/ 

4 Web Ontology Language (2004) Online: http://www.w3.org/TR/owl-features/ 

5 World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/ 
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3 Desenvolvimentos 

De acordo com os objetivos definidos no capítulo introdutório esta dissertação, dividimos o trabalho 

realizado em duas fases, cada uma com um propósito característico. Numa primeira etapa, serão 

abordados os temas relativos ao melhoramento do sistema de diálogo e criação de uma aplicação 

multimédia interativa típica para o ambiente de um museu. Numa segunda parte, abordaremos a 

metodologia utilizada para a edificar uma rede de distribuição de informação e conteúdos entre 

quiosques virtuais. Juntamente à descrição da solução obtida, descreveremos as evoluções 

realizadas na plataforma EI2VA de forma permitir a sua utilização nesta solução. A organização do 

presente capítulo segue uma organização semelhante à linha temporal do desenvolvimento. 

3.1 Diagrama de Blocos 

Neste tópico apresentamos, utilizando uma vista de alto nível, os principais componentes usados na 

arquitetura da solução desenvolvida, assim como os fluxos e relações de comunicação. Esta divisão 

ocorre com base nas arquiteturas analisadas anteriormente [22, 23, 32, 54, 57], de forma a criar uma 

junção entre os seus pontos favoráveis, suprimindo os aspetos menos positivos através da introdução 

novas abordagens. Seguidamente, exibe-se, na Figura 15, um diagrama de blocos onde são 

ilustrados os principais componentes da solução obtida. A estrutura escolhida é composta por quatro 

blocos principais: Aplicação, framework EI2VA, Sistema de Diálogo Falado (SDF) e Plataforma 

Distribuída.  

 

O Bloco Aplicacional contém as funcionalidades de suporte à aplicação e ferramentas necessárias à 

interação com o sistema. Este bloco interage diretamente com o utilizador através de uma interface 

multimodal composta por fala e toque. Como já explicado previamente, a framework EI2VA fornece ao 

sistema envolvente um motor de animação, responsável pela gestão gráfica de todas as animações 

dos agentes virtuais presentes na aplicação, sendo estas de cariz facial, emocional e corporal. Devido 

a necessidades técnicas criou-se espaçamento programático entre o Motor de Animação e o SDF.  

 

Este último foi separado num módulo próprio, adequado ao seu peso global na qualidade de 

interação. O SDF tem como função suportar comunicação falada com utilizador, agregando funções 

de gestão dos domínios de conhecimentos e de controlo da interação. Finalmente, a Plataforma 

distribuída está encarregue de capacitar a distribuição e disseminação de informação entre os vários 

Figura 15 Diagrama de Blocos da Arquitetura 
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quiosques. Através de uma correta estruturação da informação torna-se possível introdução desta no 

âmbito da aplicação através da sua criação e manutenção no ambiente do Sistema de Diálogo 

Falado. 

3.2 Fluxo de Informação 

Com base na descrição efetuada é possível prever a existência de vários fluxos de interação entre os 

componentes que formam o sistema. Neste ponto, serão explicados os mecanismos de comunicação 

entre os principais blocos constituintes. O bloco aplicacional é o único componente com que o 

utilizador interage. Tendo como objetivo proporcionar uma interação imersiva, o foco de 

desenvolvimento deste componente centrou-se na introdução de uma multimodalidade de interação 

recorrendo à utilização de diferentes formas de input. Através do toque e/ou língua natural, sendo 

esta última onde foi empregue uma maior esforço, é possível proporcionar uma interação em que o 

utilizador decide qual forma que mais prefere para interagir com sistema. 

Previamente ao início da interação, é função da aplicação inicializar e configurar os restantes 

módulos já introduzidos. Com o panorama educativo, histórico, cultural e turístico cada vez mais 

global, os vários componentes do sistema foram desenhados de forma a possibilitar, caso seja 

desejável a portabilidade do sistema para outras aplicações, casos de estudo e até mesmo outras 

línguas. 

 

A interação com sistema começa entre o utilizador e aplicação que reside no quiosque interativo. 

Qualquer que seja o método de interação utilizado a aplicação controla e comunica com os restantes 

módulos. Caso a interação seja toque o fluxo de controlo é dado à componente de GUI (Graphical 

User Interface) que efetua a ação correspondente. Já no caso de utilização da interface de língua 

natural, após a deteção da interação pelo SDF, este notifica a aplicação e inicia o processamento do 

pedido do utilizador. Caso a interação seja uma pergunta o sistema interpreta-a e se a considerar 

válida, construi a resposta acedendo aos domínios de conhecimento relacional que possui. O 

resultado deste processamento é passado, então, para a fase de sintetização. Depois de devolvido à 

aplicação, o resultado da sintetização é dirigido para o Motor de Animação, onde este se encarrega 

de gerar as animações que formam a resposta visual do agente virtual. 

 

Com a introdução da partilha de informação, a informação introduzida na rede é difundida aos 

quiosques adjacentes através da rede de distribuição de conteúdos. Os conteúdos a transmitir nesta 

rede são acessíveis através de uma interface Web, que possibilita a sua modificação e gestão. Cada 

nó ao receber informação nova notifica o SDF, para que este inclua os novos conteúdos no módulo 

de pergunta-resposta. Na restante porção deste capítulo serão abordados os desenvolvimentos 

realizados nos vários módulos constituintes da arquitetura supracitada.   
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3.3 Sistema de Diálogo Falado 

Apesar de a framework EI2VA já contar com um Sistema de Diálogo simples, este não se mostra 

suficientemente capaz para arcar com as necessidades de interação almejadas. Este SDF conta com 

uma arquitetura simplista e não apresenta a robustez necessária para suportar a naturalidade de 

diálogo em ambientes não controlados. Possuindo a integração das componentes de reconhecimento 

de fala e síntese de fala. Era constituído por uma ligação um-para-um entre as perguntas da 

gramática colocada no reconhecedor de fala e as respostas presentes na base de conhecimento 

relacional. A função do gestor de diálogo consistia em processar os eventos de non-understanding e 

efetuar a ligação entre a saída do reconhecedor de fala e o gestor de Base de conhecimento 

relacional. Não existindo mecanismo adicionais para a deteção de falhas durante o diálogo. 

Deste sistema legado aproveitámos a divisão arquitetural e o fluxo de informação entre as 

componentes de sintetização e reconhecimento da fala já existentes.  

 

Sendo que o sistema que pretendemos criar se apresenta com necessidades fundamentais algo 

destintas dos princípios da plataforma EI2VA, optámos por criar algo independente desta plataforma 

mas capaz de interagir com a mesma. 

Na Figura 16, é possível observar uma vista arquitetural final do SDF onde, estão os fluxos de 

interação entre os módulos constituintes. Empenhámos uma grande parte do nosso tempo no 

desenvolvimento deste SDF de forma a colmatar os problemas já analisados no subcapítulo 2.2.  

 

Muitos destes problemas eram comuns à utilização do SDF com ou sem agente virtual. Num primeiro 

nível, devotamos a nossa atenção ao reconhecedor de fala. Posteriormente, foi necessário reformar o 

sistema, direcionando-o para o tipo de interação pretendida, onde se deu uma intervenção nos 

restantes módulos seguindo o fluxo de processamento de informação dentro SDF. 

Figura 16 Arquitetura do SDF desenvolvido 
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3.3.1 Reconhecimento de Fala  

O motor de reconhecimento de fala (ASR) é a entrada do Sistema de Diálogo Falado, como tal é um 

componente que está diretamente ligado ao processo de interação, mais especificamente através da 

utilização de um microfone para capturar o áudio referente à interação expressa pelo utilizador. 

Derivado à configuração desejada, interação em museus e monumentos, onde a qualidade do áudio 

captado é influenciada por diversos fatores, como acústica e ruídos de fundo, é necessário uma 

atenção particular a este módulo. Este ponto, como descrito previamente, é de extrema importância 

num sistema de diálogo porque é o componente mais propício a erros que se difundem ao longo do 

sistema. De forma a resolver este problema é necessário intervir em duas áreas: microfone e no 

reconhecedor de fala. Cada área, com as suas especificidades, acarreta problemas que exigem uma 

atenção redobrada tornando este módulo um dos mais trabalhosos. 

3.3.1.1  Processamento de Sinal de Fala 

Para alcançar uma interação natural e permitir que esta seja livre, torna-se fundamental uma 

adequada aquisição do sinal de fala, para que se possa reunir as melhores condições possíveis para 

iniciar o processo de reconhecimento de fala. 

Como já referimos no trabalho relacionado, existem vários tipos de microfone para a captura de 

áudio, microfones para curta distância como auriculares, headsets ou microfones de lapela que têm a 

vantagem de possibilitar uma alta relação sinal-ruído (SNR). No entanto, estes modelos de 

microfones são invasivos e se o utilizador necessitar de se mover dentro de uma grande sala invalida 

a sua utilização. Torna-se, por isso, essencial a procura de outras formas de aquisição do discurso. 

Outra abordagem passa pela utilização de um único microfone de longo alcance colocado numa 

posição fixa. Infelizmente, os testes preliminares de qualidade que realizámos mostraram alguma 

degradação no desempenho de reconhecimento. 

Em busca da criação de interfaces de voz que permitam evitar o incómodo constante da utilização de 

microfones intrusivos e que permitam a interação com múltiplos utilizadores, optámos pela utilização 

de um Array de Microfones (Microphone Array - MA), como interface de aquisição de sinal de fala. O 

uso de MAs oferece uma abordagem baseada em princípios de processamento de sinais capazes de 

recuperar o discurso de uma pessoa a partir de uma fusão de sinais de microfones distantes. Um MA 

é composto por um número variável de microfones multidirecionais dispostos em geometria 

propositada numa sala. Usualmente distribuídos em círculo, em linha ou forma de U, o MA filtra os 

sinais recebidos de acordo com a configuração espacial das fontes de fala e das fontes de ruído. 

Assim, permite concentrar-se apenas sobre uma fonte de som proveniente de um determinado local 

do espaço envolvente. Ao contrário do uso de um único microfone de proximidade, os MA também 

são capazes de localizar fontes sonoras reverberantes em recintos, separar múltiplas fontes de 

discurso e maximizar a qualidade do sinal de fontes ativas. 

Um dos principais problemas inerente ao uso de MA, no que toca ao reconhecimento de voz, é a 

robustez da aquisição do sinal de voz, dadas as condições acústica adversas presentes na maioria 

dos ambientes reais de utilização. O ambiente de utilização deste tipo de microfones acontece, 

muitas vezes, em espaços reverberantes, possuindo estes inúmeras fontes significativas de ruído de 
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fundo. Como explicitado no tópico 2.2 do Trabalho Relacional, a utilização da abordagem de fechar 

os microfones tende a minimizar muitos destes problemas, conferindo uma maior precisão ao sistema 

de reconhecimento de fala. Globalmente, as técnicas de processamento de MA oferecem uma 

alternativa cada vez mais viável, superando muitas das vantagens da utilização de microfones de 

proximidade. O melhoramento do processo de captura de discurso utilizando MAs envolve, 

geralmente, o uso da técnica de Beamforming. Esta consiste em filtrar e combinar cada uma das 

saídas individuais dos microfones de forma a melhorar os sinais provenientes de uma posição 

específica, enquanto atenua os sinais provenientes de outros locais, criando uma zona de foco para a 

captura do discurso. 

Com base nestes propósitos decidimos testar um conjunto de microfones, da arquitetura MA de forma 

a escolher qual o modelo mais adequado às condições acústicas a que o sistema seria submetido. 

Para este teste utilizámos dois tipos sistemas: O Andrea SoundMax Superbeam (Figura 17) 

composto por um conjunto de dois microfones em linha acompanhado de um módulo de software 

para configuração das variáveis de processamento de sinal, como é exemplo, a supressão de ruído e 

o processo de Beamforming. O outro candidato foi o dispositivo Microsoft Kinect For Windows (MS 

Kinect - Figura 18) no qual a captura de áudio é realizada recorrendo a um MA que contém quatro 

microfones em linha para captura de sinal sonoro. Este último, como possuí múltiplos microfones, 

torna possível gravar áudio de uma direção específica, bem como, encontrar de forma assertiva a 

localização da fonte de som e a direção da onda de áudio.  

Após um conjunto de testes, a especificar em capítulo próprio, chegámos à conclusão que o 

dispositivo adequado seria o MS Kinect. Oferecendo uma melhor qualidade e fidelidade na captura 

de discurso aliado a um poderoso pipeline de processamento de sinal, este dispositivo é composto 

por um conjunto de sensores de áudio e vídeo, ilustrados na Figura 19, dos quais se destacam: Uma 

câmara RGB que armazena informação nas resoluções 1280 x 960 @ 12 fps ou 640 x 480 @ 30 fps. 

Além deste sensor visual, possui um emissor e um recetor de infravermelhos (IR) que, em conjunto, 

formam um sensor complexo que permite avaliar a profundidade ou distância do orador ao microfone. 

Possui, ainda, um acelerómetro de três eixos configurados para uma gama de 2G, onde G é a 

aceleração devido à gravidade. Desta forma, MS Kinect, ao possuir múltiplos microfones torna viável 

Figura 17 Microfone Andrea SoundMax Superbeam Figura 18 Microsoft Kinect for Windows 

Figura 19 Sensores Microsoft Kinect for Windows 
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gravar áudio de uma direção específica, bem como, encontrar a localização e a direção da onda de 

áudio com um elevado grau de fiabilidade. 

3.3.1.2 Motor de Reconhecimento de fala 

A utilização de motores de reconhecimento de fala requer três diferentes tipos de informação de 

forma a cumprir a sua função. Exige, numa primeira fase, um modelo acústico (AM), criado com base 

nas gravações de áudio e suas transcrições fonéticas (Speech Corpus). Ambas são posteriormente 

aliadas numa representação estatística dos sons que compõem cada palavra. Este processo é 

normalmente designado por treino, sendo, também, necessário a utilização modelo de língua ou 

gramática.  

Um modelo de língua é um registo que contém as probabilidades de sequências de palavras (n-

grams). A gramática é um arquivo muito menor que contém conjuntos de combinações pré-definidas 

de palavras. Ao input do utilizador, obtido através da captura efetuado pelo microfone, é aplicado uma 

abordagem de HMM (Hidden Markov Models), da qual resulta a transcrição associada ao áudio 

capturado. 

 

O motor de reconhecimento de fala usado foi o AUDIMUS [30]. O AUDIMUS é um reconhecedor de 

voz híbrido que combina as capacidades de modelagem temporal de HMM com as capacidades de 

classificação de padrões através de perceção multicamada (MLP). O uso de um dispositivo de 

entrada MA necessários novos modelos acústicos criados especificamente para este dispositivo. O 

sistema utiliza um modelo de linguagem diferente para cada linguagem específica. Com esta 

abordagem, a percentagem de reconhecimento tornou-se muito mais elevado. 

Após a escolha de um microfone com a qualidade acústica adequada, foi necessária a integração 

com o motor de reconhecimento de forma a retirar um maior partido das capacidades de 

processamento de sinal oferecidas pelo MS Kinect. Destas características interessa salientar módulo 

de supressão de ruído (Noise Supression - NS) e o de cancelamento automático de eco (Acoustic 

Echo Cancellation - AEC). Ambos podem ser usados em conjunto com as técnicas de Beamforming e 

com a localização de fontes permitindo uma melhor captura da fala.  

 

Devido ao complexo processamento de sinal efetuado pelo este dispositivo e as respetivas 

bibliotecas, assistimos a uma transformação das características evidenciadas pelo áudio capturado. 

Como ficará evidenciado com a descrição a enunciar no capítulo 4, a avaliação ao processo de 

reconhecimento em conjunto com um modelo acústico específico para microfones de proximidade 

provou-se incompatível ao se utilizar o MS Kinect. Tornou-se, por isso, necessário a criação de 

modelos acústicos particulares para a utilização desta ferramenta em conjunto o motor de 

reconhecimento. 

 

Um fator positivo da utilização MS Kinect é que o próprio dispositivo é acompanhado por um motor de 

reconhecimento próprio, dotado de modelos acústicos previamente treinados para a configuração dos 

microfones. Este reconhecedor fornece suporte para um conjunto limitado de línguas, através da 
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inclusão de modelos acústicos para variantes do Inglês, Francês, Alemão, Italiano Japonês e 

Espanhol o que se torna uma mais-valia num ambiente multilingue como o do Turismo Cultural. 

Contudo, como o desenvolvimento realizado tinha em especial foco a língua Portuguesa, tornou-se 

ponto fundamental a criação e integração de modelos específicos para o motor de reconhecimento de 

fala que o sistema utiliza. 

 

Para ter uma real noção do potencial da utilização do MS Kinect, em conjunto com o motor de 

reconhecimento de voz, começámos por desenvolver um modelo acústico para reconhecimento 

específico de um único orador. No processo de criação deste modelo foi necessário a integração do 

MS Kinect com o programa utilizado para a criação de modelos acústicos específicos utilizado pelo 

motor de reconhecimento, presente na Figura 20. A geração de um modelo acústico específico 

implica a dicção de aproximadamente de cem frases, equilibradas do ponto de vista fonético e lexical. 

Após o treino e teste deste modelo específico notámos um claro melhoramento na qualidade do 

reconhecimento, o qual será analisado em maior detalhe no capítulo 4. 

Posto este processo, passámos à fase seguinte que consistia na generalização modelo acústico 

recriado de forma a torná-lo independente do orador. Todavia, para a geração deste modelo 

deparámo-nos com um problema logístico, a necessidade de reunir um grande conjunto de pessoas, 

de modo a conseguir um conjunto de áudios suficientes para tornar o modelo genérico. A solução 

adotada foi a utilização de uma base de dados de gravações pré-realizadas em ambiência de 

câmara-surda. Esta base de dados contava com as gravações de mais de cem pessoas de várias 

idades e de ambos os sexos. Com cada utilizador presente nesta base de dados teríamos acesso a 

Figura 20 Interface de criação de Modelos Acústicos Adaptados VOXTraining 
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um conjunto superior a cem frases devidamente gravadas e anotadas para o treino do modelo 

acústico. 

 

A etapa seguinte passou por emular a gravação dos áudios pelo microfone de forma a adaptar os 

áudios ao processamento do MS Kinect. Porém, devido à impossibilidade de se aceder diretamente 

ao processador de sinal do MS Kinect pôs-se a dificuldade de como direcionar, automaticamente, o 

sinal dos áudios presentes a base de dados para a entrada de som do hardware. Este problema 

deve-se à arquitetura, presente na Figura 21, que suporta o desenvolvimento de aplicações com 

recurso ao MS Kinect. Devido ao acesso restrito ao processador de sinal, permite apenas que áudios 

capturados pelo MS Kinect sejam processados dentro destas bibliotecas de processamento de sinal. 

A solução adotada para este problema foi a utilização de setup especial, ilustrado na Figura 22, para 

a gravação dos áudios, através da utilização de uma coluna, para reprodução dos mesmos, 

direcionada ao MS Kinect numa disposição geométrica similar à do utilizador durante a interação com 

o sistema. Mas devido à arquitetura envolvente do MS Kinect, foi necessário contornar o problema de 

feedback resultante da utilização do mesmo PC para a reprodução e captura do áudio. Dada a 

natureza dos ambientes de utilização deste dispositivo, foi foco a isolação e supressão de ruídos, 

desta forma no pipeline de hardware foi introduzido um modulo de supressão de ruido que é 

alimentado pela saída de áudio do dispositivo a que o MS Kinect se encontre ligado. Devido a esta 

nuance arquitetural, foi necessária a utilização de dois PCs para as tarefas de captura e reprodução, 

respetivamente, dos áudios presentes na base de dados de áudios, descrita anteriormente. Este 

contratempo conduziu à criação de uma aplicação que permitisse uma automatização e sincronização 

dos processos de reprodução e gravação dos áudios da base de dados disponível. 

Figura 21 Arquitetura do dispositivo MS Kinect 
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O passo seguinte passou pela determinação da distância ideal entre os dispositivos de reprodução e 

captura de áudio. Este processo seguiu uma avaliação heurística baseada na análise da qualidade do 

áudio capturado e das propriedades demonstradas pelo modelo acústico produzido. Após um 

conjunto de ensaios acercamos da configuração de um setup ideal, demonstrado na Figura 22. 

Resultando num modelo acústico capaz de satisfazer as carências de reconhecimento da fala 

presentes no sistema. 

3.3.2 Processador de Língua Natural 

Quando o utilizador interage oralmente com o sistema, a componente de reconhecimento de fala é 

ativada e do consequente processamento deriva informação que necessita de ser interpretada. O 

Processador de Língua Natural muitas vezes tem como função analisar a semântica da informação 

recolhida pelo motor de reconhecimento. Consequentemente, a ação deste módulo influência a 

capacidade do sistema de responder de forma assertiva ao que o utilizador inquiriu ou afirmou. No 

final do fluxo computacional deste componente é obtida uma representação semântica da iteração do 

utilizador. 

Como vimos anteriormente, no ponto 2.2.2.4 do Trabalho Relacionado, existem três abordagens 

fundamentais na área da cobertura de conhecimento: Knowledge-based Dialog Management, Data-

driven Dialog Management e Hybrid Dialog Management. O impacto ao nível da conceção aquando 

da escolha da melhor abordagem a seguir é elevado.  

Cada uma das abordagens possui um conjunto elevado de regras restritivas, sendo que, durante a 

fase de desenvolvimento optámos por uma composição das características mais relevantes de cada 

abordagem, adaptando-as ao estilo de interação desejado.  

Com intuito de construir um módulo simplista mas robusto, onde o paradigma pergunta resposta será 

o mais usual, optámos pela utilização de gramáticas de reconhecimento em detrimento de um modelo 

de língua complexo. Um modelo de língua contém todas as palavras de um determinado idioma, 

acompanhado de valores probabilísticos das possíveis sequências de palavras (n-grams). A 

gramática resume-me a um conjunto de padrões fonéticos, de complexidade modular, contendo o que 

Figura 22 Setup utilizado na geração do Modelo Acústico Genérico ao MS Kinect 
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é expectável que o utilizador diga, restringindo o reconhecimento ao que é realmente importante para 

a interação. 

Com a gestão do trabalho a realizar pelo interpretador semântico, aderimos à utilização de 

gramáticas derivadas da especificação SRGS6 (Speech Recognition Grammar Specification) standard 

recomendado pelo W3C. Está especificação de gramaticas para reconhecedores de fala permite a 

utilização de duas sintaxes distintas, ambas com o mesmo poder descritivo - GRXML uma sintaxe de 

base XML, ilustrada na Figura 23 e ABNF (Augmented Backus–Naur Form) uma notação mais 

tradicional e simples de trabalhar de base BNF, ver Figura 24. A nível prático, a sintaxe GRXML é 

norma utilizada pela maioria dos motores de reconhecimento de fala modernos devido à sua génese 

de cariz markup language (XML).  

Porém para o desenvolvimento de raiz de gramáticas, a utilização da notação ABNF é fortemente 

recomendada devido à sua leitura mais simples e sintaxe mais textual, evitando-se a normal 

complexidade e encadeamento de tags, característica de linguagens baseadas em XML. A 

especificação SRGS conta com uma descrição exaustiva para conversão entre ambos os tipos de 

sintaxe, existindo um conjunto de ferramentas disponibilizadas para o efeito. 

                                                      

6 Speech Recognition Grammar Specification - http://www.w3.org/TR/speech-grammar/ 

<rule id='BaseGrammarBakeriesInternal' scope='public'> 
    <item> 
      <one-of> 
        <item> 
          Quem é que é o actual dono do palácio de Monserrate? 
        </item> 
        <item> 
          A quem é que pertence o palácio de Monserrate? 
        </item> 
        <item> 
          O palácio de Monserrate pertence a quem? 
        </item> 
        <item> 
          O palácio de Monserrate é de quem? 
        </item> 
        <item> 
          De quem é que é o palácio de Monserrate? 
        </item> 
        <item> 
          A que entidade do estado ficou afecto o palácio de Monserrate? 
        </item> 
        <item> 
          Quando é que foi comprado o palácio de Monserrate pelo Estado? 
        </item> 
        <item> 
          Quando é que foi comprado o palácio de Monserrate pelo Estado português? 
        </item> 
        <item> 
          Quando é que foi que o estado comprou o palácio de Monserrate? 
        </item> 
      </one-of> 
    </item> 
  </rule> 
 
 Figura 23 Exemplo de Gramática sintaxe GRXML 

http://www.w3.org/TR/speech-grammar/
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Uma das características importantes presentes na especificação SRGS, além do fornecimento da 

transcrição obtida aquando do tratamento da interação do utilizador, é a inclusão de tags que 

permitem caracterizar regras particulares com informações relevantes para o processamento de 

língua natural. Este pré-processamento simplifica todo o processo de tratamento do input, aliado a 

uma recursividade das regras permite estruturar parte do resultado semântico a retornar.  

 

Na criação de gramáticas, existem vários tópicos que merecem especial atenção, não só a inclusão 

das passagens textuais mais usuais, mas também, variações das mesmas de modo a permitir uma 

maior cobertura dos inputs possíveis, como está ilustrado na Figura 24. É, por isso, recomendado a 

divisão de regras mais abrangentes num conjunto de regras particulares e cumulativas, onde cada 

passagem representa uma parte fundamental da estruturação discurso. Assim deverá existir, para 

uma mesma regra, uma gramática que possua a frase completa, outra que possua a mesma frase 

sem a adição dos normais conectores frásicos e, finalmente, uma terceira que apenas possua as 

palavras-chave, ver Figura 25 e Figura 26. A este conjunto de gramáticas que contém vários tipos de 

construção frásica, em que cada nível representa uma diminuição gradual dos elementos de 

contextualização do discurso, denotamos por Gramaticas Cumulativas. 

Num passo seguinte foi necessário adaptar as gramáticas para a utilização do sistema num ambiente 

ruidoso. Apesar do trabalho referido no ponto anterior, o reconhecimento padecia ainda pequenos 

problemas ao tentar reconhecer conectores frásicos, elementos de ligação de orações e pequenas 

public $WhoOwnsPalace = 
   ("Quem é que é o actual dono do palácio de Monserrate?" | 
   "A quem é que pertence o palácio de Monserrate?" | 
   "O palácio de Monserrate pertence a quem?" | 
   "O palácio de Monserrate é de quem?" | 
   "De quem é que é o palácio de Monserrate?" | 
   "A que entidade do estado ficou afecto o palácio de Monserrate?" | 
   "Quando é que foi comprado o palácio de Monserrate pelo Estado?" | 
   "Quando é que foi comprado o palácio de Monserrate pelo Estado português?" | 
   "Quando é que foi que o estado comprou o palácio de Monserrate?" | 
   "Quando é que foi que o estado português comprou o palácio de Monserrate?" | 
   "Que é que é responsável pela gestão do palácio?"); 

Figura 24 Exemplo de Gramática, equivalente à Figura 23, na sintaxe ABNF 

Como é que se chega ao palácio de Monserrate?  Versão 1 

Qual é que é a morada do palácio de Monserrate? 

 

Como [é que se] chega ao palácio de Monserrate  Versão 2 

Qual [é que é a] morada do palácio de Monserrate 

 

chega ao palácio de Monserrate    Versão 3 

morada do palácio de Monserrate 

 
Figura 25 Exemplo da simplificação das regras de uma Gramática Cumulativa 
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palavras. Para contornar este problema foi necessário identificar as regras mais problemáticas e criar 

regras alternativas para essas frases, utilizando apenas as palavras-chave particulares a cada frase.  

Com a utilização desta abordagem, permite-nos aumentar a probabilidade de sucesso do 

reconhecimento.  

O resultado semântico resultante é caracterizado por um conjunto de informações relevantes para o 

processamento da interação do utilizador. Como descrito anteriormente, recorrendo à utilização de 

um conjunto de gramáticas cumulativas é feito um pré-processamento do qual resulta a seguinte 

estrutura representativa da interação realizada, referenciada como TAG: 

 Texto: Transcrição do reconhecimento de fala 

 Confiança: Indicie de confiança do reconhecedor 

 TagID: Identificador único da tag 

 Domínio: Domínio de conhecimento ao qual a tag pertence dentro do conjunto de domínios 

de conhecimento do SDF.  

 Subdomínio: Subdomínio particular ao qual a tag pertence dentro de um domínio de 

conhecimento em particular. 

 Tipo: Tipo de interação associado à tag, podendo ser uma saudação, despedida, pergunta 

ou afirmação. 

O emprego desta estrutura, exemplificada na Tabela 4, sumariza a informação utilizada no 

processamento da interação, em especial num paradigma de pergunta-resposta. Esta estrutura é 

também utilizada na construção do histórico da interação com o utilizador e em mecanismos de 

deteção de erro, explanados nos tópicos seguintes. 

 

Tabela 4 Exemplo de utilização da estrutura TAG 

Campos da estrutura Exemplo 

Texto do Utilizador Quem é que era a família Melo e Castro? 

Índice Confiança Reconhecedor 95% 

Domínio Monserrate Palace 

Subdomínio Previous Owners 

TagID Mello e Castro Family Discription 

Tipo Question 

public $WhoOwnsPalaceLess = 
 ("o actual dono do palácio de Monserrate" | 
 "pertence o palácio de Monserrate" | 
 "palácio de Monserrate pertence" | 
 "palácio de Monserrate é de quem?" | 
 "ficou afecto o palácio de Monserrate" | 
 "foi comprado o palácio de Monserrate" | 
 "comprou o palácio de Monserrate" | 
 "responsável pela gestão do palácio"); 

Figura 26 Simplificação Gramática da Figura 24 
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3.3.3 Gestor de Diálogo 

O gestor de diálogo é responsável por gerir o estado conversacional de qualquer interação com 

sistema, acumulando, também, a função de gerir o estado e o fluxo de informação entre os restantes 

módulos. Recebe como input a interpretação semântica resultante da ação do processador de língua 

natural e determina a ação adequada a efetuar. De modo a cumprir as suas funções o gestor de 

diálogo mantém um conjunto de informações relevantes sobre o estado do diálogo, nomeadamente: 

 

 Historial de interações realizadas 

 Fase do diálogo 

 Erros durante o diálogo 

 

Com o intuito de melhorar a interação introduzimos no sistema o conceito de sessão de utilização, o 

qual resume o historial de interação entre o utilizador e o sistema. Esta componente foi também 

desenhada de forma a poder ser utilizada em conjunto com o agente conversacional. 

No início de uma sessão, é expectável, que o utilizador cumprimente o sistema ou inquira o sistema 

sobre um domínio de conhecimento específico. Assim, numa primeira instância o gestor de diálogo 

deve esperar uma destas interações. 

Ao receber uma TAG de saudação o sistema deve retribuir a saudação e seguidamente direcionar o 

utilizador para um dos domínios de conhecimento que o sistema detém. Esta fase é importante num 

sistema que tenta reproduzir um diálogo livre, onde a base de conhecimento é vasta, devido às 

conceções derivadas do theory of mind problem [52]. A utilização desta saudação evita que o 

utilizador fique sem saber o que perguntar. Após esta fase é pouco expectável o aparecimento de 

uma nova TAG de saudação, logo, caso aconteça, o sistema deve relembrar o utilizador que já 

cumpriram esta etapa. 

No fim da fase de saudação inicial, o sistema entra num ciclo de pergunta-resposta com o utilizador, 

através do reconhecimento de TAGs referentes aos domínios de conhecimento do sistema. Sempre 

que o sistema detete um vazio de interação considerável, este deverá descrever ao utilizador um 

conjunto de tópicos que fazem parte da sua base de conhecimentos, enumerando um conjunto de 

perguntas específicas às quais sabe responder, de modo a estimular a interação. 

Por fim, quando o utilizador decide terminar a interação com o sistema é natural que utilize uma 

saudação de despedida à qual o sistema retribui, ficando à espera de um novo utilizador. Caso não 

exista uma interação por um período programado, o sistema assume que o utilizador partiu 

definitivamente, fechando a atual sessão de utilização. 
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O conceito de sessão descrito pode ser visto como uma máquina de estados finita, ilustrada pelos 

estados e transições presentes na figura seguinte.    

Em busca de uma interação mais natural foi necessário abordar o tópico da troca de turnos, 

relacionado com a identificação do fim de interação - End-of-utteration (EOU) detection - de cada um 

dos participantes do diálogo. Em primeiro lugar necessitamos de ter em conta que o motor de 

reconhecimento lança um evento cada vez que reconheceu uma entrada da gramática, o que na 

maioria dos sistemas se traduz por desligar o reconhecimento e iniciar a construção da resposta. 

Como vimos no ponto 2.2.2.2 esta abordagem pode ser problemática devido às disfluências 

presentes na comunicação oral [52]. De forma a combater este problema dotámos o gestor de diálogo 

com a capacidade tratar o reconhecimento de forma incremental, o que se reflete em processar 

múltiplos eventos de reconhecimento. Para possibilitar esta capacidade, foi necessário um trade-off 

entre o tempo de resposta do sistema e naturalidade de interação, com a introdução de tempos de 

espera nas possíveis zonas de trocas de turnos durante o diálogo. Como é possível observar na 

Figura 28, existem duas situações complexas: a interrupção do sistema por parte do utilizador e a 

interrupção do utilizador pelo sistema.  

 

Em caso de uma interrupção do sistema por parte do utilizador, o sistema deve perceber se o intuito 

do utilizador é parar ou não a ação do sistema. Neste ponto, não é suficiente detetar discurso por 

parte do utilizador, é também necessário o processamento do discurso do utilizador. Para este efeito 

foi introduzida uma nova gramática, denominada gramatica de feedback que conta com entradas de 

feedback, onde o utilizador pode pedir ao sistema para parar a sua interação ou informar o sistema 

de que aconteceu um erro no diálogo. Esta é utilizada após o início do turno do sistema que acontece 

depois de t início turno, que representa a duração média de espera antes de sistema assumir que é o seu 

turno. 

Figura 27 Representação do conceito Sessão no SDF 
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Por outro lado, para evitar a interrupção do utilizador pelo sistema, o sistema, quando recebe um 

evento de reconhecimento, inicia o processo de construção da resposta até detetar silêncio. Inicia, 

então, uma espera de t fim turno, antes de identificar aquele ponto como uma possível situação de troca 

de turnos. Se durante o período t fim turno o utilizador não disser mais nada o sistema começa o seu 

discurso e inicia a espera t início turno.  

A introdução destes mecanismos torna possível detetar com maior fiabilidade a troca de turnos, mas 

tem um impacto no tempo de resposta do sistema, dado que em cada troca de turnos este tem que 

aguardar t fim turno antes de iniciar o seu turno. 

 

Uma outra funcionalidade presente no gestor de diálogo é a deteção e tratamento de erros durante o 

diálogo. A maioria destes erros surge da ação do motor de reconhecimento de fala e estão divididos 

em três categorias: non-understanding, misunderstanding e misinterpretation. Exige-se naturalmente 

a utilização de abordagens que permitam evitar e mitigar a sua ocorrência e respetivas 

consequências. 

A ocorrência de um non-understanding ou não-entendimento, sinalizado no sistema pelo lançamento 

de um evento próprio por parte do motor de reconhecimento, usualmente acontece quando o 

reconhecedor de fala, durante a transcrição do input do utilizador, não consegue fazer corresponder o 

input às regras presentes na sua gramática. Este evento pode ser resultante de um conjunto de 

fatores fora do controlo do sistema como disfluências na fala, ficando apenas a possibilidade de 

tentar retomar a linha do diálogo. Para esse efeito, empregámos algumas das abordagem presentes 

na Tabela 2 explicitada no ponto 2.2.2.3 da análise do trabalho relacionado, resumindo as estratégias 

para a recuperação de non-understandings que na sua maioria passam por informar o utilizador da 

ocorrência de um erro de reconhecimento e apresentação exemplos alternativos de iteração. 

Figura 28 Exemplo do processamento incremental do reconhecimento 
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Misunderstandings e Missinterpertations passam por uma má-interpretação da interação ou intenção 

do utilizador. Esta problemática pode ser originária de falhas de reconhecimento ou de gramáticas 

estruturalmente incorretas. A sua resolução é da responsabilidade do Gestor de Diálogo. Para a 

deteção de erros são utilizados três procedimentos: o índice de confiança do motor de 

reconhecimento, o historial de interação global e o feedback que o utilizador oferece ao sistema. 

Como referido anteriormente, o Gestor de Diálogo armazena o historial da sessão, que contém todas 

as interações entre o utilizador e o sistema durante uma sessão de utilização. Quando o sistema 

recebe uma TAG, inicia o processo de avaliação da interação. Numa primeira fase é avaliado o índice 

de confiança retornado pelo reconhecedor de fala. Os níveis de confiança do reconhecedor são 

divididos em três categorias: baixo, médio e alto. Estes níveis, de base numérica, normalmente 

rondam os valores seguintes: 

 

 Baixo – menos de 80% 

 Médio – entre 80% e 95% 

 Alto – acima de 95% 

 

Os valores dos níveis de confiança são configuráveis através das definições do sistema de diálogo. 

Se uma TAG tiver sido reconhecida com um índice de reconhecimento alto o sistema assume, 

sempre, que o reconhecimento é valido, passando a TAG para o próximo módulo com vista a 

construir a resposta à interação.  

Nos casos em que o índice de confiança não seja alto é necessária uma abordagem diferente, 

existindo duas hipóteses. Por um lado, podemos diferenciar a primeira utilização no âmbito da 

interação pergunta-resposta como mais propensa de conter erros no reconhecimento. Caso seja a 

primeira interação e o índice de confiança seja médio o sistema pergunta explicitamente ao utilizador 

se TAG reconhecida é a correta. Caso o utilizador responda afirmativamente, o sistema segue com a 

construção a resposta. No caso do índice de confiança baixo, o sistema processa a interação como 

um non-understanding. 

Figura 29 Fluxograma Decisão de Processamento para a primeira interação 
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Com o desenrolar do diálogo, existe um fator a ter em consideração além do índice de confiança 

supracitado - o domínio de conhecimento da TAG. Nesta abordagem, se o índice de confiança for 

médio e a TAG pertença ao domínio da última interação, o sistema considera o reconhecimento 

válido. Ao invés, se o domínio for diferente o sistema pergunta, implicitamente, se a informação está 

correta.  

Se o nível de confiança for baixo e se o domínio de conhecimento for o mesmo, o sistema faz uma 

pergunta de forma explícita ao utilizador. Por último, se a taxa de confiança for baixa e domínio for 

diferente da interação anterior, o sistema trata a TAG como um non-understanding.  

De forma a aproximar a interação com o sistema ao diálogo humano, foi introduzida um componente 

de feedback no sistema de diálogo. O feedback está dividido em duas grandes categorias: feedback 

requerido pelo sistema e feedback espontâneo por parte do utilizador. 

O feedback que é requerido pelo sistema é apresentado ao utilizador de duas formas: implícita e 

explícita. Quando o parecer do utilizador é requerido de forma explícita, como numa das situações 

descritas anteriormente, o sistema interroga o utilizador e fica à espera que o utilizador responda. 

Caso a resposta do utilizador seja afirmativa o sistema dá a resposta à TAG em dúvida, em contrário, 

pede desculpa e requere ao utilizador nova interação.  

Na outra modalidade de feedback requerido, a requisição de feedback pelo sistema de feita de forma 

implícita. O sistema informa, no início do seu turno, que não tem total certeza qual resposta correta a 

retornar, mas que se encontra confiante na mesma. Este método permite que o utilizador interrompa 

o sistema para dar o seu parecer em relação à correção da interação.  

É possível, também, ao utilizador dar feedback ao sistema a qualquer momento. Para o efeito foram 

criadas entradas na gramática que dão origem a TAGs especiais de tipo Feedback. Quando estas 

são detetadas pelo gestor de diálogo, o processamento é feito de forma a terem impacto nas 

interações seguintes. Usualmente, este feedback possibilita ao sistema saber que erros cometeu. 

 

 

Figura 30 Fluxograma Decisão de Processamento 
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Estratégias Exemplo 

Confirmação explícita 

U: Eu quero ir para um restaurante chinês no Porto. 

S: Quer ir para um restaurante chinês no Porto, confirma? 

U: Sim 

Confirmação implícita 

U: Eu quero ir para um restaurante chinês no Porto. 

S: Qual é o nome do restaurante chinês no Porto? 

U: “Mapo BBQ” 

Tabela 5 Exemplo dos tipos de feedback requeridos pelo SDF 

3.3.4 Gestor de Base de Conhecimento 

De encontro aos objetivos propostos, ambicionámos a implementação de um sistema baseado em 

pergunta-resposta, resultante da relação entre o Processador de Língua Natural, o Gestor de Diálogo 

e um módulo de conhecimento relacional, designado na literatura como um Sistema Question & 

Answer (QA)[41]. A Base de Conhecimento Relacional é responsável pela gestão das respostas a dar 

pelo sistema, assentando numa estruturação baseada em ficheiros XML que especifica os possíveis 

resultados para uma interpelação. Estes ficando organizados numa estrutura designada por 

ANSWER. 

As estruturas TAG e ANSWER têm organizações idênticas, partilhando os campos de Domínio, 

Subdomínio e TagID. Este fato está relacionado com o paradigma de um-para-um entre perguntas e 

respostas. Uma alteração à normal definição deste tipo representação passa pelo nivelamento das 

respostas, especificado pelo campo level. Esta está relacionado com o historial de interação mantido 

pelo gestor de diálogo. O Gestor de Base de Conhecimento Relacional, ao identificar uma TAG de 

pergunta, escolhe uma resposta de nível equivalente ao número de vez que TAG apareceu durante a 

corrente sessão. É possível especificar várias respostas por nível o que torna sistema não 

determinista na escolha da resposta em cada nível. Estas modificações permitem que o sistema 

consiga transparecer uma evolução do estado do diálogo, imprimindo um maior realismo à 

conversação. Outra alteração passa pela inclusão dos campos Sint e Show. Estes campos são 

utilizados pelo sistema nos mecanismos de feedback, quando o sistema precisa da confirmação por 

parte do utilizador em relação ao correto processamento da interação. 

<corpus domain="agent"> 
      <qa subdomain="agentPersonal"> 
        <questions tag_name="hair_color"> 
          <answers maxlevel="2"> 
            <a level="0">Como pode ver tenho o cabelo castanho.</a> 
            <a level="1">Acho que já lhe disse que tenho o cabelo castanho.</a> 
          </answers> 
          <feedback> 
            <sint>a cor dos meus cabelos</sint> 
            <show> cor dos meus cabelos</show> 
          </feedback> 
        </questions> 
      </qa> 
    </corpus> 
 

Figura 31 Organização estrutural da Base de Conhecimento Relacional 
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3.3.5 Sintetizador de Fala 

Para finalizar as componentes integrantes do SDF, vamos analisar a componente de sintetização de 

fala. Esta componente é responsável por converter a resposta textual retornada pelo Gestor de Base 

de Conhecimento em áudio. Por este SDF ser utilizado em conjunto com um agente virtual, além do 

áudio é necessário extrair um conjunto de informações parcelares, fonemas e tempos, para que o 

Motor de Animação seja capaz de gerar e sincronizar a animação representativa do texto de 

resposta. Esta componente já era parte integrante do SDF inicial [32].  

Devido às necessidades de extração de informação, além do áudio, é necessário efetuar uma 

sintetização completa antes dos dados puderem ser disponibilizados ao Motor de Animação. Assim, o 

tempo de execução processo de sintetização é diretamente proporcional ao tamanho do texto a 

sintetizar. O peso do processamento inerente a este módulo é bastante relevante no tempo global de 

resposta do sistema. O trabalho efetuado neste componente centrou-se, principalmente, no 

melhoramento de performance, através da implementação de um sistema de caches persistente. 

Este processo assenta na utilização de um sistema de ficheiros onde são armazenados os áudios e 

as informações necessárias para o funcionamento do agente virtual sob a forma uma estruturação 

XML. Durante a fase de arranque são carregados, para a memória, elementos XML denominados 

CacheElements correspondendo a uma estrutura que contém a informação relativa aos áudios 

previamente sintetizados: 

 

 Texto: Texto sintetizado no áudio 

 Voz: Voz utilizada na sintetização do ficheiro de áudio 

 Áudio: localização do ficheiro de áudio correspondente no sistema de ficheiros 

 Visemas: Conjunto dos visemas necessários para reprodução da animação pelo agente 

virtual 

 Tempos: Conjunto dos tempos associados aos visemas 

 

Deste conjunto de dados, são utilizados como chaves no acesso à cache o par constituído por Texto 

e Voz. Antes de efetuar qualquer sintetização o sistema verifica se existe, em cache, a informação 

necessária. Caso exista, o sistema fornece à aplicação os dados presentes no sistema de ficheiros, 

ou, em contrário, efetua a sintetização e coloca na cache a informação gerada que posteriormente 

será armazenada no sistema de ficheiros. É recomendada a utilização de uma pequena aplicação, 

criada para o efeito, que permite selecionar um conjunto de vozes e percorre os ficheiros de Base de 

Conhecimento Relacional, descritos no módulo anterior, com o objetivo de criar uma cache das 

respostas presentes. Tal irá reduzir, consideravelmente, o tempo de resposta do sistema.  
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3.4 Partilha de Informação entre Agente Virtuais Conversacionais 

A maioria da informação presente em aplicações deste género é, tipicamente, imutável e de difícil 

acesso. Este paradigma é fácil de observar na área turística, onde muita desta informação não é 

atualizada com a devida regularidade, transpondo uma imagem de desuso. De forma a combater este 

problema recorrente, tentámos a inclusão de uma plataforma de distribuição de conteúdos permitindo 

a disseminação de informação. Para complementar esta distribuição, dotamos o sistema com uma 

interface que permita modificações à informação disponibilizada de uma forma rápida.  

 

De modo a dar uma visão global dos objetivos que enunciamos no início deste documento, 

elaborámos um exemplo que permita demonstrar as várias funcionalidades disponibilizadas pelo 

sistema desenvolvido. Começamos este exemplo pela vista de um turista que chega à nossa capital 

por cruzeiro, atracando no porto de Lisboa. Como é habitual nestes casos, a duração da estadia varia 

entre meio-dia ou um dia, estando sempre limitada a um período curto de tempo. Neste caso, é de 

esperar que os visitantes queiram maximizar o seu tempo, explorando o máximo possível de pontos 

culturais. Torna-se essencial a presença de quiosques interativos nos locais de desembarque dos 

visitantes. 

 

Tomando como ponto de partida o porto de Lisboa, numa primeira fase o visitante pode após interagir 

com um quiosque interativo, através do sistema de diálogo falado. O sistema apresenta ao utilizador 

um conjunto de locais de interesse próximos da localização atual. Como é possível observar na 

Figura 32, os pontos de interesse mais próximos podem ser a zona Ribeirinha ou a zona do castelo 

de São Jorge. O utilizador pode inquirir o sistema sobre informações genéricas sobre cada ponto de 

interesse como o seu horário, localização, preço ou forma de acesso. 

Chegados a um destes pontos é possível explorar toda a zona envolvente, através da interação com 

o quiosque interativo disponível em cada um destes polos turísticos. Estes quiosques contém a 

listagem atualizada da informação respeitante à localização e características de cada um dos locais 

Figura 32 Mapa da zona próxima do porto de Lisboa 
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mais próximos da sua localização. Para este exemplo escolhemos a zona do castelo de S. Jorge. 

Próximo deste polo turístico existe um conjunto de locais de interesse a visitar como: a Baixa de 

Lisboa, o Elevador de Santa Justa, a Praça dos Restauradores, entre outros ilustrados na Figura 33. 

No caso de o turista dispor de mais tempo, é possível direcioná-lo, por exemplo, para a zona de 

Sintra. 

Nesta zona é possível também delinear um conjunto de locais relevantes para visitar. Um grupo 

possível está ilustrado na Figura 34. 

Figura 33 Mapa da Zona próxima do Castelo de S. Jorge 

Figura 34 Mapa da Zona Sintra 
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Numa vista global é possível agrupar estes pontos de interesse por localização, já que estão em 

proximidade. 

 

Neste capítulo serão descritas as opções arquiteturais que influenciaram o desenho desta plataforma 

de distribuição de conteúdos entre quiosques. Numa primeira fase, explorámos a melhor forma de 

organizar a informação e a topologia a utilizar nesta rede de comunicação. De seguida, será 

analisada a interface para gestão do fluxo que atravessa a rede. Por fim, vamos descrever o impacto 

na funcionalidade existente do Sistema de Diálogo Falado, em especial na Base de Conhecimento 

Relacional. 

3.4.1 Organização da Informação 

De modo a criar uma estrutura robusta, mas ao mesmo tempo adequada aos requisitos definidos 

para o sistema, foi necessário estruturar a informação em múltiplos níveis, com base em fatores como 

acesso, relevância e competência de gestão. Foi determinado o conteúdo de cada categoria de 

informação segmentado em três níveis principais: N1, N2 e N3. Uma visão sucinta deste nivelamento 

de informação pode ser concebida nos seguintes objetivos: 

 

 N1 – Informação pedagógica e cultural a transmitir ao utilizador; 

 N2 – Informação destinada a despertar, no utilizador, o desejo de explorar a área envolvente;  

 N3 – Informação de gestão da rede e de difusão de informação; 

 

O nível N1 representa a componente de informação mais específica ao local e também a mais 

extensa. Este contém informações descritas nos pontos 3.3.2 e 3.3.4. Esta é a categoria de 

Figura 35 Pontos de interesse agrupados por zonas 
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informação essencial para o módulo de QA integrante do Sistema de Diálogo o qual suporta o agente 

virtual. Este tipo de informação pauta-se por dois tipos de ficheiros: gramáticas e bases de 

conhecimento. Como explicado anteriormente, os ficheiros de gramática definem as interações 

possíveis com o sistema de diálogo, enquanto os ficheiros de base de conhecimento contém as 

respostas às perguntas descritas nas gramáticas do sistema. Voltando ao exemplo do início deste 

capítulo, é possível identificar na Figura 36 a localização dos vários pontos do nível N1 de 

informação. 

A informação abrangida pelo nível N2 agrupa informações que se deseja difundir na rede. Esta 

categoria de informação foi desenhada com o intuito de permitir ao agente fornecer informação 

genérica sobre um local circundante que contenha um nó da rede. Esta informação forma uma 

descrição concisa do local a que se refere, normalmente extrapolada da informação contida em N1. 

De modo a permitir um melhor aproveitamento desta organização, a informação N2 é composta por 

um conjunto de campos pré-definidos e de preenchimento obrigatório associados ao tipo de local sob 

o qual fornece conteúdos - restaurante, café, monumento, museu, etc… - como é ilustrado no 

exemplo da Figura 37. É permitido, também, a inclusão de um conjunto de campos opcionais que 

complementam a informação contida nos campos obrigatórios. O aproveitamento desta informação 

será descrito em pormenor no ponto 3.4.4 no qual são explicadas as alterações no SDF. 

 

 

 

Figura 36 Mapa exemplo distribuição informação N1 
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Neste nível de informação, está também presente uma das principais aliciantes da utilização desta 

rede para difusão de informação - as promoções. Esta funcionalidade permite a difusão de um 

conjunto de conteúdos a serem apresentados na aplicação residente no quiosque. Criada com intuito 

de proporcionar a fornecedores de serviços a oportunidade de disseminar informação detalhada 

sobre um acontecimento que decorre num curto espaço temporal. 

<place id="Palácio de Monserrate" version="3"> 
      <type>Monument</type> 
      <location>O Palácio de Monserrate é um palácio inserido no Parque de Monserrate                              
 situado em São Martinho, Sintra, distrito de Lisboa.</location> 
      <history>Outrora uma verdadeira pequena quinta, adjacente à propriedade  
 principal que integra o Parque e o Palácio de Monserrate, implementou- 
 se um projecto de quinta pedagógica onde se recria o tradicional e o  
 pitoresco da região saloia, com a finalidade de dar a conhecer a  
 herança cultural local. Com uma área de cerca de 2ha, árvores autóctones e 
 uma refrescante linha de água, a Quintinha oferece condições notáveis para a 
 recriação de uma pequena exploração agrícola, com áreas destinadas a 
 diferentes tipos de plantações e animais.</history> 
      <price> 
       <access id="Acesso Completo" description="Palácio - Acesso Completo: inclui a 
    visita a todas as áreas do Palácio, incluindo o Parque."> 
          <category id="Criança" description="até 5 anos">11</category> 
          <category id="Jovem" description="até 17 anos">13,50</category> 
          <category id="Adulto" description="até 64 anos">12,50</category> 
          <category id="Sénior" description="">12,50</category> 
          <category id="Lisboa Card" description="">11,50</category> 
          <category id="Família" description="(2 adultos + 2 jovens)">11,50</category> 
        </access> 
        <obs>Os preços rondam os seguintes valores: crianças 11 euros, adultos 13 
euros e 50 cêntimos, séniores 12 euros e 50 cêntimos. </obs> 
      </price> 
      <schedule> 
        <main> 
          <open>9:30</open> 
          <close>20:00</close> 
        </main> 
        <ticketoffice> 
          <open>9:00</open> 
          <close>19:00</close> 
        </ticketoffice> 
        <obs>Dias de encerramento: 1 de Janeiro e 25 de Dezembro.</obs> 
      </schedule> 
    </place> 

Figura 37 Exemplo de ficheiro de informação N2 
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Por fim, o nível N3 retém a informação relativa às sub-redes de partilha de informação, promoções e 

os roteiros disponíveis, ilustrado na Figura 38. Este nível de informação é global ao sistema. Uma 

sub-rede de informação permite explicitar um conjunto de nós que estão relacionados, normalmente 

na mesma região. Apenas os nós residentes numa sub-rede podem trocar informação de nível N2 

entre si. Além da definição das permissões de acesso à informação N2 dos nós da rede, este nível 

inclui também a especificação de roteiros/itinerários para aplicação sugerir ao utilizador. Esta 

funcionalidade foi pensada com os agentes de turismo em vista, de modo a permitir a construção de 

literários com base na posição do visitante, podendo encaminhar este para um conjunto de locais 

próximos, enriquecendo a experiência da região visitada. 

Figura 38 Exemplo dos níveis de informação N2 e N3 
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3.4.2 Topologia da Rede de Distribuição de Informação 

A topologia desta rede assenta num conjunto de duas entidades destintas que comunicam entre si, 

numa formação em estrela: Master Server (MS) e Kiosk Server (KS), visível na Figura 39. O KS 

reside em cada local, que deseje fornecer e ou receber conteúdos, onde funciona em conjunto num 

quiosque com a aplicação. Armazena informação específica ao local de nível N1 e também 

informação de nível N2 destinada a partilhar, sendo esta relevante para atrair novos utilizadores. A 

função do MS consiste em monitorizar o sistema, gerindo a difusão de informação na rede e 

armazenar a informação relativa às sub-redes de difusão e roteiros.  

Seguidamente, serão expostos os fluxos de informação ao longo da rede de distribuição. No arranque 

cada nó KS tenta a ligação ao nó MS que funciona como nó central da comunicação em estrela da 

rede, com o intuito de informar que se encontra operacional para receber/enviar informação para a 

rede. Durante esta fase, cada nó fornece à rede a sua informação de nível N2, recebendo a 

informação N2 dos membros das sub-redes a que pertence, bem como informação N3 de roteiros 

relevantes dada a sua posição. A seleção do nó que recebe a informação é realizada pelo MS, 

baseada na análise da informação de nível N3 do sistema. A comunicação é sempre realizada entre 

os nós KS e MS, nunca existindo comunicação direta entre nós KS. Quando a informação originária 

de nó KS é alterada, o KS notifica o MS que existe uma atualização disponível e envia a mesma ao 

MS. Este faz a distribuição da mesma pelas sub-redes correspondentes. Os servidores de KS estão 

periodicamente a puxar do servidor MS, as promoções relevantes para o local onde se encontram. A 

informação relativa às promoções é armazenada no nó MS e passada aos nós KS, depois de filtrada 

de forma que cada nó KS apenas receba informação relativa a locais próximos do seu.  

O filtro aplicado sobre os resultados a devolver tem por base um processamento das informações 

relevantes, como a tipologia do local que requisitou a informação, localização, temporalidade e 

disponibilidade da promoção. No caso da topologia, esta é utilizada por exemplo, no caso de um 

quiosque interativo presente num restaurante, onde não é interessante para este fornecedor de 

Figura 39 Topologia da Rede de Difusão de Informação 
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serviços que a plataforma dissemine nesse local informação relativa a outros locais semelhantes. 

Mas este processamento não é homogéneo para todas as tipologias dos pontos de interesse, no caso 

de monumento este problema já não se verifica. A localização do ponto de interesse que requisita as 

promoções é utilizada em conjunto com a posição do ponto de interesse que originou a promoção de 

modo a permitir com base na consulta das sub-redes de partilha de informação, contido no nível N3. 

Além destes aspetos relevantes para a seleção da informação relevante para cada local que requisita 

este tipo de informação é necessário apenas facultar informação atualizada e válida. Com base 

nestas premissas a informação relativa a promoções   

3.4.3 BackOffice para Gestão de Informação 

Para permitir a rápida modificação da informação presente nos níveis N2 e N3 foi criado um 

BackOffice para a gestão destes tipos de informação através de uma interface Web. Assim, como a 

localização dos vários tipos de informação se encontra espalhada ao longo da rede, existem, 

também, dois tipos de interfaces para gestão dos mesmos. Como cada um destes tipos de 

informação está relacionado com um aspeto diferente da rede de distribuição, assim como, a sua 

gestão, estando normalmente associada a pessoas com diferentes funções. Ambas as aplicações, 

como a maioria de interfaces de gestão de conteúdos está protegida com um mecanismo de sessão, 

permitindo apenas o acesso a utilizadores autorizados que possuam as credenciais de acesso. 

Para informação de nível N3 foi criada uma interface Web que permite a administração da informação 

contida neste nível através do acesso ao nó MS. Esta interface possibilita a visualização das sub-

redes de informação associada a cada conjunto de locais que trocam dados. Quem utiliza esta 

interface usufrui de um sistema de monotorização do sistema, do ponto de vista operacional, com a 

lista de servidores ativos e inativos, como é visível na figura seguinte. 
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Já a interface de gestão da informação contida em N2, exemplificada na Figura 41, acessível através 

do respetivo nó KS, possibilita a gestão de informação relacionada com informações uteis sobre o 

local a que pertence. Também disponibiliza a opção de criar/apagar promoções, publicar promoções 

na rede e consultar promoção anteriores. Nesta interface é também possível faz uma pré-visualização 

do agente a reproduzir o texto introduzido, o que melhora a gestão e ajuda a evitar a inserção de 

erros na informação introduzida. 

Com as funcionalidades desenvolvidas para esta plataforma de difusão de informação, esperamos 

dotar o sistema para conclusão de tarefas relacionadas com a gestão deste sistema nas áreas de 

manutenção do sistema e da informação presente no sistema. Estas tarefas passam, a nível da 

manutenção do sistema pela monitorização dos postos que se encontram ativos e a 

introdução/remoção e edição dos vários postos que constituem cada uma das sub-redes. Por outro 

lado, nos aspetos de modificação da informação presente na rede são possíveis realizar as tarefas de 

modificação remota da informação presente nos níveis N2 e N3 através das respetivas interfaces de 

gestão. Esta plataforma foi desenhada com intuito de ser utilizada em conjunto com um variado 

número de dispositivos, não apenas os nós da rede aqui descritos. Recorrendo a implementação 

cuidada é possível oferecer uma API de acesso à informação presente nesta rede de informação.   

Figura 40 Interface de Gestão N3 
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3.4.4 Modificações no SDF 

As alterações ao SDF centraram-se nos módulos Processamento de Língua Natural, Gestor de 

Diálogo e Gestor de Base de Conhecimento Relacional. Com estas modificações o sistema de QA 

tornou-se mais dinâmico, com a inclusão de informações recebidas durante a execução do sistema. 

Ao nível do módulo de Processamento de Língua Natural foi necessário a criação de gramáticas com 

as novas interações para o sistema. Como referido anteriormente, este módulo funciona recorrendo à 

utilização de gramáticas, que contém a especificação das entradas aceites pelo sistema. Porém, 

nesta situação foi necessário uma abordagem ligeiramente diferente da utilizada precedentemente. 

Foram criadas gramáticas para cada tipo de local que forneça informação de nível N2, ver Figura 42. 

Cada gramática associada à tipologia do local foi construída contendo interações genéricas 

apropriadas à informação contida em N2. Estas gramáticas podem ser vistas como templates de 

interação relativos à topologia do local e são diferenciadas das restantes com a introdução de um 

novo valor possível para o tipo da TAG, o Pergunta Dinâmica.  

public $BakeriesPlaces = ; 
 
public $LocationBakerie = 
     ("Onde fica "$BakeriesPlaces | 
     "Como vou para" $BakeriesPlaces | 
     "Qual a localização" $BakeriesPlaces)  
     {out.subdomain = "location"; out.tag = rules.BakeriesPlaces.tag;}; 

Figura 42 Exemplo de gramática base 

Figura 41 Interface de edição informação N2 
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Cada vez que o sistema recebe informação N2 através da rede, o Gestor de Diálogo notifica o 

módulo de processamento de língua natural, com base na informação recebida. São adicionadas 

novas entradas na gramática permitindo a inquirição sobre os novos locais disponíveis. 

Durante o diálogo com utilizador, quando o Gestor de Diálogo recebe uma TAG do Processador de 

Língua Natural, esta é processada de forma semelhante a qualquer outra TAG. Quando é necessário 

formular a resposta, a TAG é inspecionada e se pertencer à categoria Pergunta Dinâmica o 

processo de construção da resposta também é diferente do que foi referido previamente. 

Na construção da resposta, responsabilidade do módulo de Base de Conhecimento, também foi 

seguida uma abordagem baseada em templates, com a construção da resposta com base em 

respostas típicas às quais são adicionados os conteúdos recolhidos da informação N2 do respetivo 

local. A informação recebida durante a execução do sistema também é introduzida nas interpelações 

por parte do sistema para estimular o diálogo com o utilizador. Como explicado anteriormente, estas 

interações por parte do sistema pretendem ajudar o utilizador a interagir com o sistema através da 

sugestão de possíveis perguntas que o utilizador pode efetuar.  
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3.5 Ambiente de Desenvolvimento 

Findada a análise dos conceitos empregues na construção deste sistema, é necessário realçar 

alguns aspetos do ponto de vista tecnológico que influenciaram a construção dos diversos blocos. 

Com a utilização da framework EI2VA para a animação dos agentes virtuais ficamos circunscritos ao 

uso do motor gráfico Unity 3D para a criação de aplicações, capaz de dar o suporte requerido ao 

nível de animação. Este motor de animação no qual a EI2VA permite a utilização de várias linguagens 

de scripting para a construção de jogos e aplicações multimédia. A maioria do desenvolvimento da 

EI2VA foi realizado numa implementação em C# Open Soure da Mono que segue a especificação da 

Microsoft .Net Framework. O Unity 3D foi também utilizado para a criação da aplicação multimédia 

que habita no quiosque interativo devido ao seu suporte multimédia.  

 

Relativamente ao SDF, sempre com o objetivo de portabilidade e modificabilidade ao nível de 

motores de reconhecimento e sintetização de fala, optamos pela escolha de uma tecnologia que 

abrangesse uma maioria dos componentes desenvolvidos nas áreas de reconhecimento e síntese de 

fala. A escolha recaiu sobre a Speech API da Micrososft – a Windows SAPI – a utilização desta 

camada adicional permite a troca de componentes de reconhecimento e síntese de forma 

transparente para as aplicações que integram tecnologias de fala. A Windows SAPI fornece 

implementações em C# e C++, sendo a primeira a escolhida devido a anterior utilização na 

construção da EI2VA. Foram utilizados primariamente como motor de reconhecimento de fala o 

AUDIMUS[30] e como motor de síntese de fala o DIXI[36] sendo necessária a criação dos modelos 

acústicos já referidos.  

 

Para a construção da Rede de Distribuição de Conteúdos voltamos a recorrer a tecnologia 

fornecida pela Microsoft, desta vez recorremos à framework de desenvolvimento Web ASP.NET com 

suporte C# e as tecnologias usuais no desenvolvimento Web HTML, JavaScript, CSS e JQuery. 

A utilização destas tecnologias pautou pela simplicidade e performance, não perdendo de vista a 

extensibilidade e modificabilidade de cada um dos módulos que constituem a solução desenvolvida. 
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3.6 Conclusões do Desenvolvimento  

Para fazer um balanço de tudo o que foi o que foi descrito neste último capítulo, vamos, agora, 

realizar uma descrição consolidada dos desenvolvimentos efetuados, acompanhada por uma 

descrição do impacto dos mesmos, no sistema findado. Como tem sido prática ao longo deste 

documento, nesta seção damos continuidade à divisão dos desenvolvimentos em duas áreas fulcrais: 

Sistemas de Diálogo Falado e Plataforma Distribuída de Difusão de Conteúdos e Informação.     

 

Ao nível do SDF foram realizados incrementos em todos os módulos constituintes do sistema que 

pertencia à ferramenta EI2VA. Principiámos o trabalho pelo módulo relativo ao motor de 

reconhecimento. Neste ponto, revelou-se fulcral a escolha do MS Kinect como interface emergente de 

aquisição de áudio. Esta escolha deveu-se, sobretudo, à qualidade do áudio capturado e ao poderoso 

processamento de sinal resultante da ação das bibliotecas que acompanham este dispositivo. O 

processamento de sinal torna-se essencial quando a interação se dá em locais públicos, com 

condições acústicas desafiantes. Com a utilização do MS Kinect possibilitamos e facilitamos a 

utilização de reconhecimento de fala nestes locais. 

Após este incremento, passámos para a etapa de criação de Modelos Acústicos especializados para 

o MS Kinect. Iniciámos esta investigação com a adaptação de um modelo a um orador particular, o 

que permitiu uma subida na taxa de sucesso do reconhecimento. Contudo, devido à impossibilidade 

de adaptar Modelos Acústicos a cada utilizador individual, foi necessário enveredar pela 

Generalização de Modelo Acústico. Tal facto possibilitou a utilização deste dispositivo como 

microfone base independentemente do utilizador. 

 

Com os incrementos anteriores, chegámos a um ponto onde contávamos com um processo de 

reconhecimento de fala fiável e independente do ambiente de utilização. Isto permitindo-nos avançar 

para o desenvolvimento dos restantes módulos do sistema diálogo. O passo seguinte pautou pela 

introdução, ao nível do processador de língua natural, das denominadas Gramáticas Cumulativas. 

Estas permitem uma flexibilidade extra durante a interpretação semântica da interação com o 

utilizador, permitindo um incremento adicional no reconhecimento de construções frásicas mais 

complexas, onde residiam ainda pequenos problemas de reconhecimento. De forma a simplificar a 

tarefa de interpretação semântica foi desenvolvida a estrutura TAG que aglomera a informação dos 

módulos de reconhecimento de fala e processamento de língua natural numa estrutura de informação 

dedicada.  

 

O Gestor de Diálogo foi outro dos pontos centrais do trabalho realizado. Com o envolvimento de 

novas abordagens na gestão do diálogo foi possível tornar a interação mais natural e enleante. Um 

dos pontos primordiais foi a modificação do processamento do resultado do reconhecimento, 

passando, este, a ser feito de forma incremental e sequencial sem a necessidade de interrupções. 

Com adição de novas funcionalidades, como historial de sessão e estado do diálogo, emergiu o 

conceito de sessão, utilizada como abstração para patentear um conjunto de interações entre o 

utilizador e o sistema. Resultante da formulação do conceito de sessão foi possível a génese de um 
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módulo de processamento de decisão e processamento de TAGs. Este tem como função a deteção 

de erros e validar a interpretação da interação do utilizador, com base na confiança do reconhecedor 

e no historial de interação. Com este processamento passa a ser possível confirmar, com o utilizador, 

a validade do processamento efetuado por este módulo. Da inclusão deste mecanismo foi possível 

tornar a gestão de diálogo mais robusta, incrementando paralelamente a naturalidade de interação. 

 

Chegados ao módulo de Gestão de Base de Conhecimento, introduzimos a estrutura ANSWER, 

análoga à estrutura TAG, que sumariza os parâmetros envolvidos na formulação de uma resposta do 

SDF. Com a introdução destas duas estruturas foi possível simplificar o processo de criação e 

modificação de um novo domínio de interação dentro do SDF. Neste módulo realizámos, ainda, um 

nivelamento das respostas dadas pelo sistema de forma a passar uma noção de continuidade ao 

longo do diálogo. 

 

Para a dinamizar a informação presente em cada aplicação da plataforma distribuída, foi necessário 

intervir em três áreas distintas: Organização da Informação, Topologia da Rede e BackOffice de 

gestão. 

A estrutura de informação criada é robusta e adequada aos requisitos definidos para o sistema. Esta 

estrutura ficou organizada múltiplos níveis, com base em fatores como acesso, relevância e 

competência de gestão. Segmentámos a informação em três níveis principais: N1, N2 e N3, com 

seguintes objetivos: 

 N1 – Informação pedagógica e cultural a transmitir ao utilizador; 

 N2 – Informação destinada a despertar, no utilizador, o desejo de explorar a área envolvente;  

 N3 – Informação de gestão da rede e de difusão de informação; 

 

A topologia da rede foi delineada com base em duas entidades: Master Server e Kiosk Server, estes 

tem como funções: 

 Master Server – Nó central da rede; Gestão da rede de distribuição de informação, intervém 

limitando o âmbito de difusão da informação; 

 Kiosk Server – Nó periférico da rede; Armazenamento da informação relevante ao local onde 

se insere, ponto de introdução de informação na plataforma distribuída; 

 

Relativamente ao BackOffice, este foi criado com dois tipos de interface Web. Uma para gestão da 

informação dum ponto periférico da rede, permite a criação e modificação da respetiva informação N2  

A outra interface, direcionada à macrogestão do sistema, possibilita a monitorização do sistema 

através duma vista global.  
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4 Avaliação e Validação 

Concluída a descrição cuidada das evoluções que resultaram na arquitetura introduzida no capítulo 

anterior, nesta secção introduzimos uma apreciação dos resultados obtidos no processo de avaliação 

do sistema, assim como, a exposição das metodologias utilizadas para o efeito. No seguimento do 

que foi referido, criámos uma Aplicação Protótipo onde aglutinamos todas as contribuições 

alcançadas. Embora esta aplicação possa ser vista como algo globalizante, o sistema em análise 

possui duas componentes arquiteturais de maior relevância interna – o Sistema de Diálogo Falado e 

Plataforma de Distribuição de Informação. Com esta divisão funcional é, também, possível encontrar, 

para cada uma destas áreas, uma metodologia específica para validar a concessão e implementação 

do trabalho realizado. No seguimento deste raciocínio, vamos, em primeira instância, fazer uma 

apreciação de alto nível fornecida pelo protótipo criado, finalizando com a análise particular dos 

componentes funcionais indicados.  

4.1 Aplicação Protótipo para Quiosque Interativo 

Com o intuito de congregar e demonstrar todos os desenvolvimentos referidos anteriormente, foi 

desenhada uma aplicação multimédia, descrita na Figura 43, para residir num quiosque interativo. 

Esta utiliza o agente virtual conversacional como principal pivô interativo e guia disseminador de 

conteúdos. Como já referimos, a utilização de agentes virtuais prende-se com o desejo de criar 

interface de interação naturais e mais realista para o utilizador. 

 

Figura 43 Screenshot da Aplicação desenvolvida 
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Esta aplicação permite a utilização do SDF em dois modos distintos de interação, reconhecimento 

contínuo e reconhecimento por turnos. A escolha entre estes dois modos de interação é determinada 

no arranque da aplicação.  

O modo de reconhecimento contínuo destina-se a interações singulares. A execução neste modo, 

mantém o reconhecimento de fala sempre ativo o que proporciona uma conversação fluída e, 

consequentemente, mais natural. Este modo de interação é impulsionado pelo processamento 

incremental do reconhecimento, aclarado no subcapítulo 3.3.3, por parte do SDF e permite ao 

sistema processar mais que uma interação valida de forma sequencial. 

Por outro lado, quando é espectável que interação conte com um elevado número de utilizadores, 

onde existe uma maior quantidade de ruído durante a interação, é preferível optar por um modo de 

utilização em que o reconhecimento é feito por turnos. Neste modo o reconhecimento só está ativo 

quando o utilizador carrega num botão para interagir. Normalmente a esta abordagem é dado o nome 

de push-to-talk. Esta abordagem torna-se vantajosa ao limitar a temporalidade do processo de 

reconhecimento, minimizando também a probabilidade de acontecerem erros. Obriga, também, a 

uma maior proximidade do utilizador para interagir com o sistema, melhorando a taxa de 

assertividade de todo o processo.  

Seguidamente, são apresentadas algumas componentes do GUI (Graphical User Interface), 

construídas com intuito de melhorar a interação com a aplicação.  

4.1.1 Componentes Gráficas Informativas 

Uma das componentes de GUI mais interessantes é responsável pela apresentação da 

funcionalidade de promoções e informações relevantes. Esta componente está dividida em dois 

módulos: um para notificação e outro para apresentação de informação.  

No primeiro módulo, visualizável no canto inferior direito da interface, ilustrado pela Figura 44, existe 

um balão de interação que ao ser clicado expõe um conjunto de informações recebidas através da 

rede. A aplicação recebe os seus conteúdos através da plataforma de difusão de informação, estes 

são introduzidos na aplicação através mecanismos de pulling disponibilizados para o acesso à 

informação pela API da plataforma de difusão de conteúdos. Recorrendo a estas componentes é 

possível ao utilizador consultar periodicamente a existência de novos eventos e promoções, inseridos 

através da interface de BackOffice para criação de eventos e promoções, nos pontos de interesse 

próximos da sua localização.  

Ao clicar num dos pontos de interesse apresentados, o sistema inicia, em conjunto com animação do 

agente virtual, a descrição do ponto acompanhado pela segunda componente da interface, ver Figura 

45. Nesta são apresentadas informações relevantes sobre o local escolhido. Neste conjunto de 

informações estão presentes o nome, horário, uma pequena descrição textual e localização 

geográfica recorrendo à visualização num mapa da zona evolvente ao ponto de interesse.  
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A aplicação conta com uma componente de controlo de interação, representada na Figura 46. Este 

painel de controlo oferece ao utilizador um conjunto de ações úteis na utilização da aplicação. Esta 

componente de interface está diretamente ligado ao SDF e ao Agente Virtual, permitindo ações que 

influenciam o desempenho de ambos. 

O painel de controlo presente na aplicação possui um conjunto de funcionalidades de interação com o 

sistema, seguidamente expostos em mais detalhe, percorrendo a sua localização espacial na barra 

de comando. O botão de Play, localizado mais à esquerda, permite controlar o discurso do agente, 

como pausar ou parar o discurso, esta funcionalidade é suportada através dos mecanismos de 

controlo do agente fornecidos pela EI2VA. O botão de volume pode ser utilizado para modificar o 

volume do discurso da personagem virtual. Possuímos, ainda, o indicador de reconhecimento, botão 

que apresenta diferentes funcionalidades dependendo do modo de interação. Caso a aplicação esteja 

em modo de reconhecimento contínuo, este botão apresenta o estado do reconhecedor, passando a 

maioria do tempo verde, apenas se apresentando vermelho quando se dá o processamento da 

resposta a fornecer. Por outro lado, quando a aplicação se encontrar no modo de reconhecimento por 

turnos, este ícone denota uma tonalidade verde quando o sistema está apto para ceder o turno ao 

utilizador, indicando que o reconhecedor de fala está apto a processar a interação do utilizador. Ao se 

encontrar com uma tonalidade vermelha o turno de interação pertence ao sistema, que neste estilo de 

significa que o reconhecimento de fala está desabilitado no SDF. Por fim, o botão de Replay, 

localizado à direita da barra, permite que o utilizador peça que o agente repita o que disse, esta 

funcionalidade foi introduzida na EI2VA. 

 

Figura 46 Painel de Controlo Aplicação 

Figura 44 Componente de notificação de 

eventos 

Figura 45 Exemplo de apresentação da informação de 

um evento 
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De forma a dar mais informação ao utilizador, foi criada uma interface que resume a interação com o 

utilizador, com um aspeto semelhante às redes sociais, onde esta componente permite numa vista 

mais lúdica do estado do diálogo. Esta visualização do estado do diálogo, ilustrada na Figura 47, é 

conseguida através do acesso ao historial de interação armazenado no SDF. Com esta componente 

é possível ajudar o utilizador a perceber qual o estado diálogo e se está ou não no seu turno de 

interação. A apresentação desta componente assemelha-se a uma troca de mensagens 

representando as interações de ambos os participantes no diálogo. 

Como já foi descrito no tópico do SDF, quando um reconhecimento não é considerado fiável, o SDF 

decide ser necessário confirmar, explicitamente, com o utilizador o tópico reconhecido. O sistema 

fornece uma pista visual, permitindo que o utilizador indique a sua resposta. Oferece-se ao utilizador 

a multimodalidade de interação, podendo responder através da interface língua natural falada ou 

através da interface gráfica. É nesta componente, descrita na Figura 48, que são utilizados os 

campos Sint e Show referidos no subcapítulo 3.3.4, onde é apresentada a estrutura da Base de 

Conhecimento Relacional. Recorrendo a estes campos é possível ao utilizador visualizar o pedido de 

confirmação explícita por parte do sistema.  

Figura 47 Componente de Historial da Interação 

Figura 48 Interface de Feedback Explicito 
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4.2 Metodologias de Avaliação 

O processo de avaliação principiou-se com a seleção dos utilizadores que deveriam testar o sistema, 

já durante a fase de desenvolvimento. Para tal, recorrendo a grupos de validação próprios para cada 

uma das áreas funcionais expostas neste trabalho. Serão introduzidas as principais orientações que 

conduziram este processo e, em simultâneo, serão descritos os utilizadores selecionados para testar 

o trabalho realizado. 

 

A escolha dos utilizadores que analisaram o sistema é essencial, dado o seu potencial contributo, 

fator importante que introduz incrementos de funcionalidade e validação durante o ciclo de 

desenvolvimento. Com este princípio em mente, a etapa de seleção dos utilizadores necessita de ser 

conduzida de uma forma estruturada e metodológica, visto ser fulcral a correta escolha dos 

utilizadores que testarão o sistema. Neste sentido, é importante uma seleção de grupos de avaliação 

heterógenos, especializados e não especializados, focados na análise de porções de funcionalidade 

ou na globalidade do sistema criado.  

 

Desta forma, foi fundamental criar a esfera de utilizadores que avaliaram o sistema. Neste sentido, 

criamos um grupo de acompanhamento. A função do grupo de acompanhamento é tecer uma 

apreciação faseada dos diferentes componentes analisados durante o ciclo iterativo de 

desenvolvimento. Esta tipologia avaliativa é denominada avaliação formativa. No final da fase de 

desenvolvimento, foi selecionado um novo grupo de utilizadores que executaram uma avaliação 

global do sistema, num processo denominado de avaliação sumativa. 

4.2.1 Grupo de Acompanhamento 

Desde o princípio do período de desenvolvimento do sistema, principalmente para a implementação 

do Sistema de Diálogo Falado, foi criado um grupo de acompanhamento especializado, responsável 

por analisar de forma critica os progressos realizados neste módulo. O grupo de acompanhamento 

responsável por seguir a evolução estrutural e funcional do SDF teve a seguinte composição: 

 

 1 Especialistas em Sistemas de Diálogo Falado  

 2 Utilizadores peritos 

 3 Utilizadores não-peritos 

 

Da estrutura organizacional apresentada anteriormente, podemos verificar que o grupo foi constituído 

por três categorias de utilizadores. Recorrendo a esta abordagem possibilita-se acolher diferentes 

categorias de opiniões, formando uma melhor perspetiva sobre os aspetos positivos e negativos dos 

incrementos realizados. Com o recurso a especialistas, cujo acompanhamento se focou em matérias 

de cariz técnico associado à área de especialização académica ou profissional, que lhes permitiu um 

olhar distinto e construtivo muito importante em todo este processo. De forma a não estagnar o 

processo de validação centrado no utilizador final, por cada diferente fase analítica, diferentes 
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utilizadores não-peritos foram igualmente chamados. Estes utilizadores intervieram nas várias facetas 

de alto-nível arquitetural, colaborando com ideias e conceitos válidos para o progresso realizado. 

Assim, é possível obter uma visão crítica e imparcial sobre os diversos módulos funcionais. 

 

Durante a fase de desenvolvimento, através de vários momentos de avaliação formativa, o grupo de 

acompanhamento analisou criticamente as várias componentes funcionais do sistema criado. Em 

todos esses momentos de apreciação, foram apontadas falhas e sugeridas soluções que resultaram 

num desenvolvimento incremental da funcionalidade oferecida pelo sistema. Com o findar desta fase 

de avaliação, foi possível realizar uma avaliação sumativa e conclusiva do que se realizou e 

considerar o impacto do grupo de acompanhamento no desenvolvimento do sistema.  
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4.3 Avaliação do Reconhecimento de Fala 

No âmbito do Sistema de Diálogo Falado, o problema de maior importância encontrava-se na 

qualidade do reconhecimento de fala o que, pela análise de sistemas legados, principalmente da 

plataforma EI2VA, criava um impacto negativo considerável na performance do sistema. Como 

referido anteriormente no subcapítulo 3.3.1, onde são abordadas as problemáticas associadas ao 

processo de reconhecimento de fala, foram identificadas duas áreas problemáticas que mereceram 

especial atenção – a do processo de captura e o processamento do sinal de fala. Este é, 

posteriormente, ao nível dos modelos acústicos, utilizado pelo motor de reconhecimento para gerar a 

resposta a retornar ao utilizador. 

Em subcapítulo apropriado vamos descrever os resultados obtidos durante a avaliação dos 

dispositivos de captura e processamento de sinal de entrada, componente fulcral do reconhecimento 

de fala. Esta avaliação está dividida em três fases: na primeira etapa foi avaliada a qualidade do 

áudio capturado pelos dispositivos e a qualidade do processo de reconhecimento de fala resultante 

da comutação dos vários dispositivos já apresentados. Já numa segunda etapa, foi avaliada a 

utilização de gramaticas cumulativas em conjunto com os vários dispositivos de captura e o impacto 

real que este incremento produz na qualidade de reconhecimento. Ambas as apreciações foram 

realizadas com a utilização do modelo acústico presente por defeito no motor de reconhecimento que 

utilizámos. Por fim, serão avaliados os novos modelos acústicos gerados, especialmente, para o 

dispositivo MS Kinect.  

Todo este processo de avaliação começa pela experimentação dos dispositivos de captura de áudio, 

fazendo sobressair aos problemas identificados no início do desenvolvimento e justificando a escolha 

do MS Kinect como microfone a utilizar. Os resultados desta avaliação foram utilizados como base na 

comparação com os restantes procedimentos de apreciação do Sistema de Diálogo Falado. 

Posteriormente em cada interação do processo de aperfeiçoamento do SDF, foram realizados novos 

testes com intuito de validar as evoluções executadas. 

4.3.1 Avaliação do Dispositivo de Captura e Processamento de Sinal 

Primeiramente foram escolhidos três dispositivos para o teste de qualidade do áudio capturado: um 

microfone Headset, o microfone Andream Superbeam e o dispositivo multisensor Microsoft Kinect 

for Windows. O primeiro recai sobre a categoria de microfones de proximidade que são utilizados 

para captar o discurso perto do utilizador. O segundo dispositivo é composto por um array de dois 

microfones em linha, acompanhado por um módulo de software para processamento de sinal que 

fornece procedimentos supressão de ruído e Beamforming. Por fim, o último dispositivo foi o 

microfone MS Kinect, no qual a captura de áudio é realizada um Microphone Array (MA) que contém 

quatro microfones em linha para captura de som, auxiliado por um conjunto de bibliotecas que 

oferecem um processamento do áudio com supressão de ruído e o de cancelamento de eco. Os dois 

últimos dispositivos podem ser usados em conjunto com a técnica de Beamforming e com a 

localização de fontes permitindo uma captura mais precisa do sinal de fala. Dos resultados de 

qualidade de áudio capturado sairá a baseline comparativa para os futuros testes.   
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A escolha do motor de reconhecimento, como explicado na descrição arquitetural no capítulo anterior, 

recaiu sobre o motor AUDIMUS, utilizado em conjunto com um modelo acústico próprio direcionado 

ao reconhecimento de noticiários. Este modelo acústico foi criado para apoiar a pesquisa e 

desenvolvimentos associados à tarefa de transcrição de noticiários portugueses. Durante a sua 

génese foi necessário recolher um corpus representativo em termos de quantidade, características e 

diversidade da oratória nacional. Com base neste corpus foram gerados os modelos acústicos e 

modelos de língua necessários ao funcionamento do motor de reconhecimento. Interessa referir que 

o modelo de língua utilizado conta com um vocabulário alargado, cerca de cem mil palavras, onde as 

condições acústicas presentes no corpus de fala (Speech Corpus) são diferentes das esperadas na 

utilização deste sistema. Este modelo acústico encontra-se otimizado para microfones de 

proximidade. 

 

Os dados recolhidos para esta apreciação foram obtidos durante a avaliação do trabalho realizado, 

na qual foi selecionado um grupo de utilizadores disjunto do grupo de acompanhamento utilizado no 

desenvolvimento do SDF. Os utilizadores deste grupo de avaliação foram convidados a testar os 

vários dispositivos de captura de fala, permitindo uma avaliação da taxa de reconhecimento e da 

qualidade dos áudios resultantes das diferentes características de cada um dos dispositivos. Para 

cada um dos dispositivos, os utilizadores efetuaram a dicção de cerca de trinta frases equilibradas do 

ponto de vista fonético e lexical. A listagem das frases utilizadas nos vários testes encontra-se 

presente no Anexo A.1. Durante a fase de construção da gramática utilizada nos testes tivemos em 

atenção diversos aspetos. Para uma análise mais abrangente fizemos variar o tamanho das frases 

dispostas, bem como, a construção frásica das mesmas. Introduzimos ainda frases muito 

semelhantes, divergindo apenas numa palavra, para realmente testar a assertividade do 

reconhecimento.  

Foram, também, recolhidos os áudios resultantes destas interações para análise da qualidade 

acústica. Os dispositivos de teste contavam com o setup de processamento de sinal exemplificado na 

Tabela 6: 

 

Configuração 

Dispositivos 

Escolha do ângulo 

para Beamforming 

Ângulo 

Beamforming 

Cancelamento de 

Eco 

Supressão de 

Ruído 

Headset - - - - 

Andrea Super 

Beam 
Manual 90º Sim Sim 

MS Kinect Automático Adaptativo Sim Sim 

Tabela 6 Configurações dos dispositivos utilizados nos vários testes 
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Primeiramente, vamos analisar a qualidade do áudio capturado, recorrendo às Figuras 49, 50 e 51 

onde são exibidos os gráficos dos espectros de frequência de áudios semelhantes capturados nos 

vários dispositivos.  

Devido à melhor qualidade de espectro de onda de áudio, como baseline para comparação com os 

restantes microfones, utilizámos o dispositivo de captura de áudio de proximidade – headset. Estes 

são normalmente utilizados devido à sua capacidade de permitir uma alta relação sinal-ruído, 

resultando num áudio mais claro e limpo.  

Inicialmente, foi realizada uma apreciação heurística das qualidades acústicas evidenciadas pelos 

vários dispositivos. Embora a superior qualidade do espectro de onda do áudio produzido pelo 

microfone headset, o resultado deste estudo empírico tornou patente a superior qualidade 

demonstrada pelo MS Kinect em junção com os seus processos de supressão de ruído e 

Beamforming, quando comparado com os demais dispositivos. O teste a este dispositivo mostrou 

possível atingir uma qualidade do áudio semelhante à demonstrada pelo microfone de proximidade, 

mesmo quando o utilizador se encontra a interagir a mais de um metro de distância do dispositivo. 

Figura 51 Onda de áudio capturada pelo dispositivo MS Kinect 

Figura 50 Onda de áudio capturada pelo dispositivo Andream Super Beam 

Figura 49 Onda de áudio capturada pelo dispositivo Headset 
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Seguidamente são apresentadas as tabelas que condensam os resultados obtidos no teste ao 

reconhecimento de fala com os vários dispositivos.  

 

Dispositivo de Captura Reconhecidas Rejeitadas Reconhecimento % 

Média Valor de 
Confiança do 

Reconhecimento 

Headset 138 36 79,31% 98,01% 

Andrea Super Beam 130 44 74,71% 96,19% 

MS Kinect 131 43 75,28% 90,77% 

Tabela 7 Resumo do Teste dos dispositivos de captura de áudio7 

Como esperado para este teste, o dispositivo do tipo headset apresenta melhor resultado que os 

restantes dispositivos. Este facto está relacionado com o facto de o modelo acústico utilizado nesta 

avaliação ter sido treinado com um corpus de áudios com características acústicas semelhantes às 

exibidas por este dispositivo. Interessa também observar que os restantes dispositivos obtiveram 

resultados interessantes, mesmo utilizando uma modelo acústico não específico às suas 

características acústicas. Ficando patente uma diferença na confiança e na taxa de sucesso do 

reconhecimento entre o headset e os restantes dispositivos.  

Com a análise da qualidade do áudio capturado e os valores obtidos neste teste de reconhecimento 

indicam que o dispositivo que apresenta uma maior qualidade na captura do áudio é o MS Kinect. 

Este dispositivo é também o que apresenta mais fatores passiveis melhorias. Estes valores fornecem 

também uma forte indicação da necessidade de criar modelos acústicos específicos para este 

dispositivo de forma a maximizar a qualidades do processo de reconhecimento a partir do áudio 

capturado por este dispositivo. 

4.3.2 Avaliação do uso de Gramáticas Cumulativas 

Seguidamente à apreciação da influência do dispositivo na captura de áudio para reconhecimento de 

fala, foi também avaliada a utilização de gramáticas cumulativas e o seu impacto na qualidade de 

todo o processo. Esta abordagem foi adotada para ajustar as gramáticas a utilizações do sistema em 

ambiente ruidosos, onde as condições acústicas não são ideais. Com a utilização deste método 

adicional propõem-se combater os problemas remanescentes do reconhecimento de fala na 

identificação de conectores frásicos e pequenas palavras. Para contornar este problema foi 

necessário identificar as regras mais problemáticas e criar regras alternativas para essas frases, 

utilizando apenas as palavras-chave particulares a cada frase, sempre de forma a não perder a sua 

essência semântica. Esta técnica resulta num conjunto de regras que contém as interações 

esperadas pelo sistema, numa aspeto mais fixo e verboso. Acompanhadas de um conjunto de regras 

                                                      

7 Os valores da tabela encontram-se arredondados à centésima. 
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mais trabalhadas e recortadas, de forma a combater, por um lado, pequenos problemas do processo 

de reconhecimento de fala, quer por outro lado, combater pequenas difluências de fala comuns da 

maior parte dos utilizadores durante o diálogo. 

 

Nesta avaliação, voltamos a percorrer o procedimento da seleção de utilizadores anterior, contando 

com um grupo utilizadores já referido e empregando a mesma gramática base. Além das regras 

utilizadas no teste anterior, foram incluídas regras simplificadas, exibidas no Anexo A.3, de forma a 

permitir uma resposta aos problemas acima identificados. A utilização de um protocolo de avaliação 

idêntico à apreciação anterior possibilita identificar as variações no processo de reconhecimento. 

Dispositivo de Captura Headset Andrea Super Beam MS Kinect 

Reconhecidas 150 139 133 

Rejeitadas 24 35 40 

Reconhecimento % 83,31% 78,11% 75,43% 

Média Valor de confiança do 
Reconhecimento 

93,87% 90,79% 86,05% 

Desvio Padrão valor da 
confiança do 

Reconhecimento 
0,015 0,006 0,003 

Regras Cumulativas 
Reconhecidas % 

18,23% 21,11% 18,49% 

Tabela 8 Resumo dos resultados teste de performance da utilização de gramáticas cumulativas 

 

Dispositivo de Captura 
Headset 

Gramática Completa Gramática Cumulativa Diferença 

Reconhecidas 138 150 +12 

Rejeitadas 36 24 -12 

Reconhecimento % 79,31% 83,31% +3% 

Média Valor de confiança 
do Reconhecimento 

98,01% 93,87% -5,03% 

Desvio Padrão valor da 
confiança do 

Reconhecimento 
0,003 0,015 - 

Tabela 9 Resultado da utilização de gramáticas cumulativas para o dispositivo Headset 

 

Dispositivo de Captura 
Andrea 

Gramática Completa Gramática Cumulativa Diferença 

Reconhecidas 130 139 +9 

Rejeitadas 44 35 -9 

Reconhecimento % 74,71% 78,11% +3,4% 

Média Valor de confiança 
do Reconhecimento 

96,19 90,79 -5,4% 

Desvio Padrão valor da 
confiança do 

Reconhecimento 
0,004 0,006 - 

Tabela 10 Resultado da utilização de gramáticas cumulativas para o dispositivo Andrea Super Beam 
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Dispositivo de Captura 
MS Kinect 

Gramática Completa Gramática Cumulativa Diferença 

Reconhecidas 131 134 +3 

Rejeitadas 43 40 -3 

Reconhecimento % 75,28% 75,56% 0,28% 

Média Valor de confiança 
do Reconhecimento 

90,77% 86,79% -3,98% 

Desvio Padrão valor da 
confiança do 

Reconhecimento 
0,004 0,006 - 

Tabela 11 Resultado da utilização de gramáticas cumulativas para o dispositivo MS Kinect 

Com podemos observar nas tabelas 9, 10 e 11, com recurso à utilização de gramáticas cumulativas é 

possível aumentar a taxa de sucesso do reconhecimento (média de 2%), mas com um pequeno custo 

na fiabilidade da confiança retornada pelo motor de reconhecimento, -5% em média. O dispositivo MS 

Kinect foi o que menos beneficiou da introdução de gramáticas cumulativas. Este fato deve-se à 

incompatibilidade entre o modelo acústico utilizado e as características acústicas evidenciadas pela 

análise do áudio capturado através deste dispositivo. É possível observar que estas regras são 

ativadas pelo processo de reconhecimento quando este não consegue reconhecer as regras mais 

extensas. Os valores de reconhecimento recorrendo a estas regras rondam os 20%. Por outro lado, 

os restantes dispositivos, headset e Andrea Super Beam, registaram uma melhoria considerável, de 

3% e 3,4% respetivamente fornecendo uma indicação positiva da utilização de gramáticas 

cumulativas em detrimento da utilização de gramáticas mais rígidas. 

O uso das gramáticas cumulativas evidenciou um incremento de extrema significância no processo 

de reconhecimento. Estas gramáticas possuem ainda maior relevância quando são utilizadas num 

contexto de interação livre. 

Contudo, neste ponto ainda não estávamos satisfeitos com os valores atingidos, pelo que 

continuámos o desenvolvimento, com base na qualidade de áudio superior do dispositivo MS Kinect 

com vista ao melhoramento do reconhecimento através da utilização de gramáticas cumulativas. 

4.3.3 Avaliação do uso de um Modelo Adaptado 

Como verificado anteriormente, o recurso ao MS Kinect revelou-se uma mais-valia ao nível do 

processamento de sinal com o impacto positivo na qualidade do áudio capturado. Contudo, na 

apreciação das comprovações prévias ficou patente a incompatibilidade dos modelos acústicos que 

possuíamos com este dispositivo.  

Num primeiro passo, de forma a avaliar a integração do MS Kinect com o motor de reconhecimento 

de voz, começámos por desenvolver um modelo acústico adaptado a um orador particular. Esta 

técnica, usual em sistemas de ditado, visa maximizar a qualidade do reconhecimento, impedindo, 

contudo, a utilização partilhada deste modelo entre vários oradores. No processo de criação deste 

modelo foi necessária a integração do MS Kinect com o programa utilizado motor de reconhecimento 

para a criação de modelos acústicos específicos. A geração deste modelo acústico e adaptado ao 
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orador implicou a dicção de aproximadamente de cem frases, equilibradas do ponto de vista fonético 

e lexical. 

Devido à logística incluída na adaptação de um modelo acústico a um orador, esta avaliação foi 

realizada apenas com um utilizador. Recorrendo novamente, ao uso das gramáticas empregues nos 

ensaios precedentes de forma a avaliar o impacto da utilização de um modelo acústico adaptado nos 

índices de reconhecimento. Nesta fase, foram apreciadas duas componentes do processo de 

reconhecimento: a utilização do MS Kinect em conjunto com um modelo adaptado e a influência da 

utilização de gramáticas cumulativas nos índices do processo de reconhecimento quando 

empregadas em conjunto com o modelo adaptado ao MS Kinect. 

 

Teste Modelo Acústico 
Adaptado MS Kinect 

Gramática Completa Gramática Cumulativa Diferença 

Reconhecidas 27 28 +1 

Rejeitadas 2 1 -1 

Reconhecimento % 93,1% 96,55% +3,45% 

Média Valor de confiança do 
Reconhecimento 

98,38% 95,56% -2,82% 

Desvio Padrão valor da 
confiança do 

Reconhecimento 
0,256 0,184 - 

% Regras Cumulativas 
Reconhecidas 

- 24,14% - 

Tabela 12 Resultados do Teste do modelo adaptado ao orador para MS Kinect 

 

Teste Modelo Acústico Adaptado 
MS Kinect 

Headset  
Modelo Genérico Noticiário 

Gramática Cumulativa 

MS Kinect 
Modelo Adaptado 

Gramática Cumulativa 

Reconhecidas 150 28 

Rejeitadas 24 1 

Reconhecimento % 83,31% 96,55% 

Média Valor de confiança do 
Reconhecimento 

93,87% 95,56% 

Desvio Padrão valor da confiança 
do Reconhecimento 

0,015 0,184 

Regras Cumulativas 
Reconhecidas % 

18,23% 24,14% 

Tabela 13 Comparação do reconhecimento entre o MS Kinect e o Headset 

Analisando a Tabela 12, é visível um claro incremento da taxa de sucesso do reconhecimento apenas 

com a utilização da gramática completa, na ordem dos 21%, comparativamente aos testes realizados 
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anteriormente com este dispositivo. Este fato é justificado pela adaptação conjunta do modelo 

acústico ao processamento de sinal realizado pelo MS Kinect e ao orador.  

Ainda na Tabela 12, é possível observar um melhoramento adicional na taxa de sucesso de 

reconhecimento, de aproximadamente 1%, recorrendo novamente à utilização de gramáticas 

cumulativas. Mas mesmo assim, as regras da gramática cumulativa são reconhecidas cerca de 

27,7%. Neste exemplo, é difícil comprovar os benefícios da utilização de gramáticas cumulativas 

devido à elevada taxa de reconhecimento resultante da adaptação do modelo ao orador. 

Já examinando a Tabela 13 é possível visualizar a comparação entre os valores atingidos pelo 

modelo adaptado e os registados nos testes iniciais realizados com o modelo acústico genérico de 

noticiários. Regista-se um incremento de 13% na taxa de sucesso do reconhecimento em relação aos 

melhores resultados atingidos nos vários setups utilizados como baseline do reconhecimento de fala. 

É contínua a influência das regras presentes nas gramáticas cumulativas com um reconhecimento 

dessas regras, por volta dos 24%. 

Neste momento este modelo é ideal para utilização de um orador específico, oferecendo maior 

fiabilidade e uma melhoria fulcral no processo de reconhecimento de fala. De salientar, contudo, que 

a geração de modelos acústicos adaptados é processo moroso e desgastante dada a necessidade de 

reproduzir no mínimo cem frases para ter uma adaptação coerente do modelo ao orador ao mesmo 

tempo que retém as características acústicas resultantes do processamento do MS Kinect. 

4.3.4 Avaliação do uso de um Modelo Genérico adaptado ao MS Kinect 

Concluído o processo de avaliação de um modelo acústico adaptado a um orador, passámos à 

criação de um modelo acústico genérico, de forma a torná-lo independente do orador. Todavia, para a 

geração deste modelo deparámo-nos com um problema logístico, a necessidade de reunir um grande 

conjunto de pessoas, de modo a conseguir um conjunto de áudios suficientes para tornar o modelo 

genérico.  

Alternativamente foi equacionada a hipótese de criar um processo de adaptação do modelo acústico 

ao utilizador prévio a qualquer interação com o sistema. Mas esta solução torna-se impraticável 

devido à extensão temporal associada a este processo, sendo necessário ao utilizador a dicção de 

um número considerável de frases, acrescido do facto de o processo computacional para o treino de 

modelo acústico ser prolongado. 

De forma a contornar este entrave, a solução adotada passou pela utilização de uma base de dados 

de gravações pré-realizadas numa ambiência de câmara-surda. Esta base de dados contava com as 

gravações de mais de cem pessoas de várias idades e de ambos os sexos, permitindo o acesso a um 

conjunto superior a cem frases, por utilizador, devidamente gravadas e anotadas para o treino do 

modelo acústico. 

A etapa seguinte passou pela emulação da gravação dos áudios pelo microfone de forma a adaptar 

os áudios ao processamento do MS Kinect. Porém, devido à impossibilidade de se aceder 

diretamente ao processador de sinal do MS Kinect, dissecado no subcapítulo 3.3.1 da arquitetura, 

pôs-se a dificuldade de como direcionar, automaticamente, o sinal dos áudios presentes a base de 

dados para a entrada de som do hardware. 
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A solução encontrada para este problema foi a utilização de setup especial para a gravação dos 

áudios, tópico introduzido no subcapítulo 3.3.1.2. Acompanhado de uma aplicação concebida para o 

efeito, este setup pauta-se pela utilização de uma coluna em reprodução constante direcionada para 

MS Kinect, numa disposição geométrica similar à do utilizador durante a interação. 

Para a apreciação do modelo acústico genérico gerado para o MS Kinect foram mantidos os 

procedimentos descritos para os testes anteriores, recorrendo novamente ao grupo de 

acompanhamento e realizados testes para a utilização de gramáticas completas e gramáticas 

cumulativas. 

 

 

Headset 
Modelo Genérico Inicial 

MS Kinect 
Modelo Genérico Kinect 

Gramática 
Completa 

Gramatica 
Cumulativa 

Gramatica 
Completa 

Gramatica 
Cumulativa 

Reconhecimentos 138 150 156 160 

Rejeitados 36 24 18 14 

Reconhecimento % 79,31% 83,31% 89,66% 91,95% 

Média Valor de 
confiança do 

Reconhecimento 
98,01% 96,87% 99,26% 98,28% 

% Reconhecimentos 
c/ regras cumulativas 

- 18,23% - 18,39% 

Tabela 14 Comparação baseline Headset com Modelo Generico criado para o MS Kinect 

 

Tabela 15 Comparação baseline Adrea Super Beam com Modelo Genérico criado para o MS Kinect  

 

Andrea Super Beam 
Modelo Genérico Inicial 

MS Kinect 
Modelo Genérico Kinect 

Gramática 
Completa 

Gramatica 
Cumulativa 

Gramatica 
Completa 

Gramatica 
Cumulativa 

Reconhecimentos 130 139 156 160 

Rejeitados 44 35 18 14 

Reconhecimento % 74,71% 78,11% 89,66% 91,95% 

Média Valor de 
confiança do 

Reconhecimento 
96,19% 94,79 99,26% 98,28% 

% Reconhecimentos 
c/ regras cumulativas 

- 21,11% - 18,39% 
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MS Kinect 
Modelo Genérico Inicial 

MS Kinect 
Modelo Genérico Kinect 

Gramática 
Completa 

Gramatica 
Cumulativa 

Gramatica 
Completa 

Gramatica 
Cumulativa 

Reconhecimentos 132 134 156 160 

Rejeitados 43 40 18 14 

Reconhecimento % 75,28% 75,56% 89,66% 91,95% 

Média Valor de 
confiança do 

Reconhecimento 
90,77 86,05% 99,26% 98,28% 

% Reconhecimentos 
c/ regras cumulativas 

- 18,49% - 18,39% 

Tabela 16 Comparação baseline MS Kinect com Modelo Genérico criado para o MS Kinect 

Nas tabelas 14, 15 e 16 são evidenciadas as comparações entre os ensaios iniciais para os vários 

dispositivos utilizados. Após uma análise dos valores apresentados, é possível descortinar uma 

diminuição, de cerca de 4,6%, do poder de reconhecimento resultante da generalização do modelo 

acústico. Este prejuízo é normal dado que o modelo acústico agora é passível de ser utilizado por um 

número superior de utilizadores sem comprometer a fiabilidade do processo de reconhecimento. 

Apesar desta diminuição da taxa de sucesso do reconhecimento esta encontra-se nos 89,5%, 

utilizando gramáticas que contenham apenas as frases completas, e nos 91,95% no caso do uso de 

gramáticas cumulativas. Estes valores suplantam o desempenho de qualquer um dos dispositivos 

utilizados em conjunto com o modelo acústico genérico de noticiários apresentado previamente.  

 

A observação dos valores apresentados manifesta, em especial neste caso, o benefício da utilização 

de gramáticas cumulativas. Quer como ferramenta adicional para permitir uma maior cobertura do 

domínio de interação do utilizador, quer como suporte de falhas presentes no processo de 

reconhecimento de fala. 

 

Com base nestes valores é possível validar os desenvolvimentos efetuados. Começando pela 

escolha do MS Kinect como dispositivo preferencial para captura e processamento de áudio, em 

conjunto com procedimento utilizado para a criação de modelos acústicos adaptados e genéricos que 

proporcionam um incremento significativo no sucesso do reconhecimento. Paralelamente, recorrendo 

ao uso de gramáticas cumulativas, permite-se uma maior flexibilidade e melhor compreensão, 

expressa nos vários ensaios realizados, do sistema aquando da interação do utilizador.   
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4.4 Avaliação da Plataforma Distribuída 

Relativamente à plataforma de trabalho colaborativo foram realizadas avaliações a nível técnico e 

funcional. A nível técnico serão avaliadas as táticas para dar resposta aos problemas genéricos de 

sistemas distribuídos como escalabilidade, modificabilidade, segurança e disponibilidade. Já do ponto 

de vista funcional, serão avaliados o esforço e a complexidade necessárias na execução das tarefas 

mais usais do sistema.  

 

Relembrando, as motivações referidas no capítulo introdutório desta dissertação, que apesar o 

sucesso patenteado em vários projetos desenvolvidos na área de aplicações multimédia para a 

Herança Cultural, existe uma problemática associada ao isolamento da informação que impede a 

maximização do potencial das aplicações desenvolvidas. Este problema é visível em muitos destes 

sistemas multimédia que operam sem conhecimento dos seus pares, não existindo nem partilha nem 

difusão dos seus conteúdos parcelares fora do espaço circundante de cada aplicação ou projeto.  

 

Para combater este problema foi desenvolvida uma plataforma que fornece a ligação e permutas de 

informação ao longo de uma rede de pontos de interesse. A metodologia e discrição arquitetural 

foram patenteadas em detalhe no capítulo anterior. Recorrendo à criação de duas entidades chave: 

Master Server (MS) e Kiosk Server (KS) que funcionam como repositório para os tipos de 

informação N3 e N2 respetivamente. Como já descrito no subcapítulo 3.4.1, o nível N2 agrupa 

informações a difundir na rede nesta categoria de informação foi desenhada com o intuito de permitir 

ao agente fornecer descrição genérica sobre um local circundante recorrendo a um conjunto de 

campos pré-definidos associados ao tipo de local sob o qual fornece conteúdos (Café, Restaurante, 

Museu, Monumento, etc…). Enquanto, o nível N3 retém a informação relativa às sub-redes de 

partilha de informação, promoções e os roteiros disponíveis. Como enunciado no início deste 

capítulo, para a avaliação desta componente crucial do sistema serão realizadas apreciações numa 

conspeção mais analítica da qual resultará uma apreciação dos pontos fortes e fracos da plataforma 

desenvolvida. Devido ao facto de esta plataforma estar num estado embrionário não foi possível, 

ainda, proporcionar um sistema completo que permita exultar a totalidade das funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema num ambiente real de utilização.  

4.4.1 Avaliação Técnica 

Neste tópico serão avaliadas as táticas utilizadas para dar resposta aos problemas genéricos de 

sistemas distribuídos como escalabilidade, modificabilidade, segurança e disponibilidade. 

Começando pelo tópico da escalabilidade, este sistema obedece a uma arquitetura em estrela que 

permite a ligação de vários pontos do sistema a um servidor central. Esta configuração carece 

apenas que o nó central se apresente num endereço fixo, de forma a permitir a ligação de múltiplos 

nós nas redes existentes. A footprint de mensagens transmitidas entre os nós da rede foi reduzida a 

mínimo aceitável. Cada nó KS envia uma mensagem no arranque com a sua informação N2 para o 

nó central MS e recebe uma mensagem com as informações N2 dos restantes membros da sua sub-
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rede. Por outro lado, o nó MS retém a tarefa de efetuar o broadcast de informação dentro da rede, 

aquando de uma atualização ou criação de informação recebida. O MS distribui a informação pelos 

restantes membros KS da sub-rede do nó que originou a mensagem. 

Neste tópico seria necessário, num caso de números elevados de nós KS permitir a replicação do nó 

MS de forma a permitir um balanceamento de carga na troca de mensagens dentro desta rede. Uma 

possível solução passaria pela introdução na arquitetura de um nó de nível intermédio, associado a 

cada sub-rede sendo responsável pela gestão e encaminhamento da informação dentro dessa sub-

rede e com a comunicação necessária com o nó MS. Com esta solução poderia também resolver 

eventuais problemas de disponibilidade do sistema. De forma a permitir uma redundância de 

informação, foram criados mecanismo para permitir a replicação de informação em vários nós da 

rede. Por exemplo, o nó central contém uma cache da informação N2 que circula ao longo da rede 

que se encontra organizada segundo um sistema de versões. O campo versão é incrementado 

quando existem alteração num dos vários níveis de informação e indica a necessidade de propagar a 

atualização pela rede. 

 

Com a configuração em estrela evidencia pelo sistema, centrada no nó Master Server (MS), permite 

a monitorização dos vários nós que pertençam a cada sub-rede, como é possível observar na Figura 

52. Esta interface permite a visualizar a localização geográfica dos vários nós acompanhada do 

estado do nó, se está conectado ou desconectado da rede. 

A componente de segurança no acesso à informação é garantida por sistema de sessão que está 

organizado com dois níveis de utilizadores - utilizadores com permissões para atualização da 

Figura 52 Interface de monitorização dos nós da rede de distribuição de informação 
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informação e utilizadores que efetuam a manutenção do sistema dum ponto de vista técnico mais 

centrado na monitorização do sistema.  

4.4.2 Avaliação Funcional 

Do ponto de vista funcional, focamos o processo de criação e aperfeiçoamento das interfaces de 

gestão para conseguirem solucionar as tarefas mais frequentes nesta área temática: 

 Adicionar um novo ponto de interesse na rede; 

 Modificar a informação N2 de um ponto de interesse; 

 Difundir um evento relativo a um ponto de interesse; 

 

A introdução de um novo ponto de interesse na plataforma de distribuição de informação, necessita 

que utilizador com permissões de gestão da rede aceda à interface Web disponibilizada no nó MS, 

ilustrada na Figura 53, e escolha a opção “Add New Place” e preencher a informação necessária para 

a criação do ponto de interesse. 

Figura 53 Interface de Monitorização dos Pontos de Interesse 
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Após adição de um novo ponto de interesse na plataforma distribuída resta apenas iniciar a aplicação 

no ponto de interesse, sendo que o Kiosk Server trata de realizar as ações necessárias ao de difusão 

e atualização da informações de nível N2 desta rede. Posteriormente o Sistema de Diálogo Falado irá 

incluir no seu sistema QA a informação N2 dos vários locais circundantes.  

 

O processo de modificar a informação N2 de um ponto de interesse é semelhante, acedendo à 

interface Web do Kiosk Server do ponto de interesse que se deseja alterar, ilustrado no exemplo da 

Figura 54, onde é possível consultar os valores atuais e efetuar modificações à informação 

disponível.  

 

 

Figura 54 Interface de Edição de Informação de Nível N2 
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A tarefa de promover um evento relativo a um ponto de interesse também é processo simplificado 

nesta plataforma. Através do acesso à respetiva interface Web do Kiosk Server é possível gerir as 

promoções e eventos de um ponto de interesse, como é possível observar na Figura 55, com 

preenchimento dos campos obrigatórios como nome e descrição da promoção, VHML que contém o 

texto que o agente irá transmitir na interface do quiosque interativo e, por último, as data de inicio e 

fim do evento. Após a criação do evento, este será armazenado no Master Server, que é 

periodicamente questionado pelos nós KS em busca novos eventos em outros pontos de interesse 

nas suas sub-redes.  

Figura 55 Interface de Gestão de Eventos dos Pontos de Interesse 
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5 Conclusão e Trabalho Futuro 

A problemática da naturalidade de interação com sistemas de museografia multimédia interativa foi 

no que nos concentrámos ao longo de todo este trabalho. Para responder às dificuldades em aberto 

existentes nesta vasta área focamos o trabalho realizado em duas áreas basilares: Sistemas de 

Diálogo Falado e Plataformas de Distribuição de Recursos e Informação, ambas suportadas pela 

ação de um agente virtual conversacional utilizado como interface chave. O sistema desenvolvido 

visa otimizar o desempenho de agentes virtuais, enquanto agentes comunicadores, e a sua 

integração em diferentes sistemas multimédia.  

 

Começamos por perspetivar e expor as linhas fundamentais a ter em conta num trabalho desta 

natureza. Tomámos com foco temático a realidade patrimonial, devido à sua importância, as suas 

mais-valias, mas também as suas dificuldades, nomeadamente na sua divulgação e preservação.  

 

Procurámos contribuir com a nossa investigação para a criação de modelos inovadores de 

disseminação e atualização de informação, em moldes atrativos e didáticos. Com estes objetivos bem 

patentes, fomos enunciando os nossos principais objetivos e ideias que nos levaram a trabalhar em 

áreas tão desafiantes e distintas como os Embodied Conversational Agents, Sistemas de Diálogo 

Falado ou Redes de Distribuição de Informação. Idealizamos de forma integrada, conciliar as 

diferentes áreas com o propósito de criar uma ferramenta útil, manipuladora da informação, 

constituinte do domínio do agente virtual, a nível do sistema de pergunta-resposta, inclusão dinâmica 

de informação durante o diálogo e naturalidade de interação com o sistema sem perder de vista as 

componentes lúdica e pedagógica associada a esta temática. 

 

Uma porção considerável da pesquisa efetuada destaca-se na área dos Sistemas de Diálogo Falado, 

em especial nas componentes de reconhecimento da fala e na gestão do diálogo. O conjunto de 

desenvolvimentos realizados nestas componentes permitiram incluir no sistema um processo de 

reconhecimento de fala mais fiável e robusto em ambientes ruidosos, derivado à seleção de um 

dispositivo de captura, o Microsoft Kinect for Windows, em conjunto com a criação modelos 

acústicos adequados e capazes de combater as dificuldades encontradas. Em conjunto com as 

táticas empregues na gestão do diálogo para detetar e mitigar os erros fortuitos do diálogo é possível 

fortalecer e tornar mais natural a interação com o sistema de diálogo.  

Derivado destes desenvolvimentos e comprovado pelos testes realizados, é possível realçar o 

incremento realizado na robustez do sistema de diálogo falado. 

 

A outra temática importante no âmbito de desenvolvimento desta dissertação foi o desenvolvimento 

de uma plataforma de difusão de informação com qual demos uma nova dinâmica ao sistema 

existente, possibilitando a integração de informação no Sistema de Diálogo Falado de forma 

dinâmica. Criando uma aplicação com agentes virtuais que permite a apresentação de conteúdos 

renovados e atuais aos utilizadores. 
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Apesar de este sistema não ter sido avaliado num caso de estudo, não deixou de ser alvo do 

processo de desenvolvimento a acomodação das várias componentes do sistema para utilização no 

mundo real. O sistema foi produzido de forma a suportar interação multilingue quer como input quer 

como output. Todos os módulos foram desenhados de forma a poderem ser substituídos sem causar 

impacto no funcionamento do sistema. Com base na análise da arquitetural e nos testes realizados 

permitem-nos suportar, com convicção, as capacidades do sistema desenvolvido como uma 

ferramenta importante na criação de aplicações da temática da Herança Cultural. A interação com um 

agente virtual unido à partilha e difusão de informação que possibilita uma constante renovação dos 

conteúdos e o direcionamento de visitante para a zona envolvente aos monumentos visitados.  

 

Resta-nos assim, com perspetivas de desenvolvimento futuro, enunciar de forma sumária os pontos 

que consideramos vitais de forma melhorar o sistema vigente: 

 Utilizar a componente visual disponibilizada pelo MS Kinect para análise comportamental das 

ações e discurso do utilizador; 

 Introdução conjunta de um modelo de língua e processador de língua natural a trabalhar, em 

paralelo com as gramáticas cumulativas. 

 Permitir a interação da plataforma com dispositivos móveis. 
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Anexo A    

A.1 Frases utilizadas nos testes dos dispositivos de captura de áudio 

1. O sistema está a ser desenvolvido para ser utilizado em aplicações distribuídas, ou seja, em 

várias máquinas que estão ligadas entre si em rede. 

2. O palácio tem uma área de implantação de 828 metros quadrados e uma área de construção 

de 1670 metros quadrados. 

3. Era uma importante família nobre portuguesa que no século XVII estava ligada à 

administração da Índia. 

4. O romantismo é um movimento cultural do século XIX que explora a sensibilidade do Homem 

por contraponto com o seu lado racional. 

5. Francis Cook era um comerciante de têxteis e colecionador de obras de arte. 

6. A origem da fortuna de Francis Cook vinha da sua atividade na indústria e comércio de têxteis. 

7. Foram repostos dois sectores do teto que tinham abatido e foram refeitos todos os elementos 

moldados em falta. 

8. A madeira utilizada na construção das estantes da biblioteca é nogueira. 

9. O restauro do interior teve início em dois mil e sete, na sequência das obras de recuperação 

do exterior. 

10. Ainda há descendentes dos Cook? 

11. Porque é que venderam o palácio? 

12. O que sabes sobre a família Melo e Castro? 

13. Quem era esse Saul Saraga? 

14. Quem é que foram os donos da propriedade? 

15. Quem é responsável pela gestão do palácio? 

16. Onde é que fica o palácio de Monserrate? 

17. O que é que posso ver dentro do palácio de Monserrate? 

18. O palácio fecha a que horas? 

19. Onde é que fica o café mais próximo? 

20. O Palácio da Pena fica onde? 

21. É proibido tirar fotografias? 

22. Quem é que foi que construiu o palácio de Monserrate? 

23. Quantos quartos tem o palácio? 

24. Quantas salas tem o palácio? 

25. O que posso ir comer à Piriquita? 

26. Conta-me a história do Palácio da Pena. 

27. Como vou para o Museu do Brinquedo? 

28. Quem foram os últimos habitantes do palácio de Monserrate 

29. O palácio de Monserrate foi habitado até quando? 
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A.2 Gramática Com frases completas utilizada nos testes de 

reconhecimento de fala 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<grammar xml:lang="pt-PT" root="FULLphrases" mode="voice" version="1.0" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"> 
  <rule id="FULLphrases" scope="public"> 
    <one-of> 
      <item>O sistema está a ser desenvolvido para ser utilizado em aplicações 
distribuídas, ou seja, em várias máquinas que estão ligadas entre si em 
rede.</item> 
  <item>O palácio tem uma área de implantação de 828 metros quadrados e uma área 
de construção de 1670 metros quadrados.</item> 
  <item>Era uma importante família nobre portuguesa que no século 17 estava ligada 
à administração da Índia.</item> 
  <item>O romantismo é um movimento cultural do século 19 que explora a 
sensibilidade do Homem por contraponto com o seu lado racional.</item> 
  <item>Francis Cook era um comerciante de têxteis e coleccionador de obras de 
arte.</item> 
  <item>A origem da fortuna de Francis Cook vinha da sua actividade na indústria e 
comércio de têxteis.</item> 
  <item>Foram repostos dois sectores do tecto que tinham abatido e refeitos todos 
os elementos moldados em falta.</item> 
  <item>A madeira utilizada na construção das estantes da biblioteca é 
nogueira.</item> 
  <item>O restauro do interior teve início em dois mil e sete, na sequência das 
obras de recuperação do exterior.</item> 
  <item>Ainda há descendentes dos Cook?</item> 
  <item>Porque é que venderam o palácio?</item> 
  <item>O que sabes sobre a família Melo e Castro?</item> 
  <item>Quem era esse Saul Saraga?</item> 
  <item>Quem é que foram os donos da propriedade?</item> 
  <item>Quem é responsável pela gestão do palácio?</item> 
  <item>Onde é que fica o palácio de Monserrate?</item> 
  <item>O que é que posso ver dentro do palácio de monserrate?</item> 
  <item>O palácio fecha a que horas?</item> 
  <item>Onde é que fica o café mais próximo?</item> 
  <item>O Palácio da Pena fica onde?</item> 
  <item>É proibido tirar fotografias?</item> 
  <item>Quem é que foi que construiu o palácio de Monserrate?</item> 
  <item>Quantos quartos tem o palácio?</item> 
  <item>Quantas salas tem o Palácio?</item> 
  <item>O que posso ir comer à Piriquita?</item> 
  <item>Conta-me a história do Palácio da Pena.</item> 
  <item>Como vou para o Museu do Brinquedo?</item> 
  <item>Quem foram os últimos habitantes do palácio de Monserrate</item> 
  <item>O palácio de Monserrate foi habitado até quando?</item> 
    </one-of> 
    <ruleref special='GARBAGE'/> 
  </rule> 
</grammar> 
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A.3 Gramática Cumulativa utilizada nos testes de reconhecimento de fala 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<grammar xml:lang="pt-PT" root="phrases" mode="voice" version="1.0" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"> 
  <rule id='phrases' scope='public'> 
    <ruleref special='GARBAGE'/> 
    <one-of> 
      <item> 
        <ruleref uri='#FullPhrases'/> 
      </item> 
      <item> 
        <ruleref uri='#CutPhrases'/> 
      </item> 
    </one-of> 
    <ruleref special='GARBAGE'/> 
  </rule> 
 
  <rule id='FullPhrases' scope='public'> 
    <one-of> 
      <item>o sistema está a ser desenvolvido para ser utilizado em aplicações 
distribuídas, ou seja, em várias máquinas que estão ligadas entre si em rede</item> 
      <item>o palácio tem uma área de implantação de oitocentos e vinte e oito metros 
quadrados e uma área de construção de mil seiscentos e setenta metros quadrados</item> 
      <item>era uma importante família nobre portuguesa que no século 17 estava ligada 
à administração da Índia</item> 
      <item>o romantismo é um movimento cultural do século 19 que explora a 
sensibilidade do homem por contraponto com o seu lado racional</item> 
      <item>Francis Cook era um comerciante de têxteis e coleccionador de obras de 
arte</item> 
      <item>a origem da fortuna de Francis Cook vinha da sua actividade na indústria e 
comércio de têxteis</item> 
      <item>foram repostos dois sectores do tecto que tinham abatido e refeitos todos 
os elementos moldados em falta</item> 
      <item>a madeira utilizada na construção das estantes da biblioteca é 
nogueira</item> 
      <item>o restauro do interior teve início em 2007, na sequência das obras de 
recuperação do exterior</item> 
      <item>ainda há descendentes</item> 
      <item>porque é que venderam o palácio</item> 
      <item>o que sabes sobre a família Melo e Castro</item> 
      <item>quem era esse Saul Saraga</item> 
      <item>quem foram os donos da propriedade</item> 
      <item>que é responsável pela gestão do palácio</item> 
      <item>onde fica o palácio de Monserrate</item> 
      <item>que posso ver dentro do palácio de monserrate</item> 
      <item>palácio fecha a que horas</item> 
      <item>onde é que fica o café mais próximo</item> 
      <item>o palácio da Pena fica onde</item> 
      <item>é proibido tirar fotografias</item> 
      <item>quem é que foi que construiu o palácio de Monserrate</item> 
      <item>quantos quartos tem o palácio</item> 
      <item>quantas salas tem o palácio</item> 
      <item>o que posso ir comer à Piriquita</item> 
      <item>conta-me a história do palácio da pena</item> 
      <item>como vou para o museu do brinquedo</item> 
      <item>quem foram os últimos habitantes do palácio de monserrate</item> 
      <item>o palácio de monserrate foi habitado até quando</item> 
    </one-of> 
  </rule> 
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<rule id='CutPhrases' scope='public'> 
     <one-of> 
      <item>ser utilizado em aplicações distribuídas <ruleref special='GARBAGE'/> 
máquinas que estão ligadas <ruleref special='GARBAGE'/> em rede</item> 
      <item>palácio tem uma área de implantação de oitocentos e vinte e oito metros 
quadrados <ruleref special='GARBAGE'/> construção de mil seiscentos e setenta metros 
quadrados</item> 
      <item>importante família nobre portuguesa que no século 17 estava ligada à 
administração da Índia</item> 
      <item>o romantismo é um movimento cultural do século 19 <ruleref 
special='GARBAGE'/> sensibilidade do homem por contraponto com o seu lado 
racional</item> 
      <item>origem da fortuna de Francis Cook <ruleref special='GARBAGE'/> actividade na 
indústria e comércio</item> 
      <item>foram repostos dois sectores do tecto que tinham abatido <ruleref 
special='GARBAGE'/> refeitos <ruleref special='GARBAGE'/> moldados</item> 
      <item>madeira utilizada na construção das estantes da biblioteca é nogueira</item> 
      <item>restauro do interior teve início em 2007, <ruleref special='GARBAGE'/> obras 
de recuperação do exterior</item> 
      <item>há descendentes dos Cook</item> 
      <item>venderam o palácio</item> 
      <item>a família Melo e Castro</item> 
      <item>era <ruleref special='GARBAGE'/> Saul Saraga</item> 
      <item>foram os donos da propriedade</item> 
      <item>responsável <ruleref special='GARBAGE'/> gestão do palácio</item> 
      <item>fica o palácio de Monserrate</item> 
      <item>ver dentro do palácio de monserrate</item> 
      <item>palácio fecha a que horas</item> 
      <item>fica o café mais próximo</item> 
      <item>o palácio da pena fica onde</item> 
      <item>proibido tirar fotografias</item> 
      <item>construiu o palácio de monserrate</item> 
      <item>quantos quartos tem o palácio</item> 
      <item>quantas salas tem o Palácio</item> 
      <item>comer à Piriquita</item> 
      <item>conta-me a história do palácio da pena</item> 
      <item>como vou para o museu do brinquedo</item> 
      <item>foram os últimos habitantes do palácio de monserrate</item> 
      <item>palácio de monserrate foi habitado até quando</item> 
    </one-of> 
  </rule> 
 </grammar> 
 

 


