
 

“Divirta-se e contribua para o avanço da tecnologia da linguagem em Portugal”, por António Calado, 

Microsoft 

Alguma vez pensou em contribuir para o avanço do conhecimento da língua Portuguesa no descanso da 

sua casa e divertindo-se ao mesmo tempo que o faz? O Microsoft Language Development Center 

(MLDC), o nosso centro de investigação para o desenvolvimento da linguagem estabelecido em 

Portugal, dá-lhe agora essa possibilidade! 

O MLDC criou duas aplicações onde pode  divertir-se e ao mesmo tempo contribuir com o recurso mais 

importante para o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento de fala:  a sua voz! 

A primeira aplicação consiste num jogo online onde o jogador pode testar os seus conhecimentos numa 

série de questões de cultura geral, classificadas por grau de dificuldade. Para jogar, apenas tem de 

responder às questões utilizando a sua voz. As suas respostas são gravadas no sistema e após um 

processamento que garante o seu anonimato, são utilizadas para melhorar a tecnologia de 

reconhecimento de fala em Português. Não se esqueça de partilhar o jogo com os seus colegas, amigos, 

familiares, pois quantas mais pessoas doarem a sua fala, melhor será o resultado! 

A segunda aplicação consiste na geração automática de uma voz sintética personalizada, utilizando, uma 

vez mais, a sua fala para o efeito. Ao ler um conjunto mínimo de frases cuidadosamente escolhidas pelo 

MLDC, a aplicação é capaz de gerar uma voz computorizada utilizando a sua fala. Após a sua doação, 

pode utilizar a voz personalizada resultante para gerar ficheiros de áudio que irão surpreender os seus 

amigos, ou apenas pelo gozo de ouvir o computador a falar com a sua voz e a dizer o que queira. 

Pode começar a jogar ou gerar a sua voz personalizada acedendo ao seguinte sitio de Internet:  

http://pt.yourspeech.net 

 Para poder utilizar ambas as aplicações precisa de ter um utilizador Live ID. Se utilizar Messenger ou 

Hotmail, o nome de utilizador que utiliza para entrar em qualquer um destes serviços é o mesmo que 

deve usar para poder utilizar ambas as aplicações. O sítio de Internet irá igualmente instalar um 

software na sua máquina que nos permitirá captar a voz do seu microfone. 

Divirta-se e apoie o desenvolvimento de tecnologia de fala para a língua Portuguesa! 

  

 

http://pt.yourspeech.net/

