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APLICATIVO EM AMBIENTE LINUX PARA PRODUÇÃO DE RECURSOS DE
ÁUDIO PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS EM TELEMEDICINA

1. RESUMO
Nesse trabalho propomos o desenvolvimento de um aplicativo em ambiente Linux para
produção de recursos de áudio para o desenvolvimento de aplicativos móveis em
saúde no exercício da telemedicina. Este aplicativo desenvolvido em linguagem de
programação Bash Script em ambiente Linux utilizase de ferramentas específicas,
como curl e mplayer, que colaboram para a transformação de texto escrito em
linguagem natural a partir da utilização da ferramenta Google Translate para arquivo
em formato de áudio MP3. Desenvolvido no Laboratory of Systems in Health [Lab.SH]
do Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) da Universidade de Mogi das Cruzes,
esse aplicativo poderá ser utilizado por outros projetos de pesquisa científica
relacionados ao exercício da telemedicina que vêm sendo desenvolvidos dentro da
linha de pesquisa estudada no laboratório.
2. INTRODUÇÃO
O produto de software tem sido considerado um dos mais importantes produtos em
diversos setores, seja na indústria, no comércio, no financeiro, na sociedade e
principalmente na ciência (JACOBSON & BYLUND, 2000). Além disso observase a
integração cada vez maior desses produtos de software e das novas tecnologias da
informação e comunicação no exercício da telemedicina. A Organização Mundial da
Saúde afirma que o exercício da telemedicina tem o auxílio das novas tecnologias da
informação e comunicação (WHO, 2010).
3. OBJETIVO
Desenvolver um aplicativo em ambiente Linux para produção de recursos de áudio.
4. METODOLOGIA
Foram utilizadas ferramentas computacionais do próprio sistema operacional Linux
como o curl e mplayer para produção dos recursos de áudio. A ferramenta curl é
utilizada por administradores e usuários do sistema Linux para realização de
downloads de links específicos da Internet (GEREOFFY, 2013). Já a ferramenta
mplayer é utilizada para reprodução de arquivos em diferentes formatos de áudio

(STENBERG, 2013). Além dessas ferramentas foi utilizado o serviço de tradução
Google Translate que é considerado uma API (Application Programming Interface),
que possui funcionalidade de reproduzir sonoramente o conteúdo digitado pelo usuário
em interface web (GOOGLE, 2013). As etapas típicas do processo de desenvolvimento
de software que foram consideradas são: levantamento de requisitos, análise e projeto,
implementação e testes (BEZERRA, 2003). Essas etapas do processo foram
aplicados dentro do modelo iterativo e incremental, onde para cada implementação de
um novo aspecto funcional foram realizados testes, e logo após, correções para
melhoramento das funcionalidades.
5. DESENVOLVIMENTO
O ambiente computacional com o sistema operacional Linux, a linguagem de
programação Bash Script, além das ferramentas curl, mplayer e o serviço de tradução
online Google Translate foram escolhidos como materiais. O primeiro teste foi
realizado pela escrita do comando curl em terminal de comandos do Linux de modo a
testar a possibilidade de transformar o texto escrito em arquivo de áudio em formato
MP3. Após esse primeiro teste notouse que algumas palavras não foram
interpretadas corretamente, havendo problemas de acentuação ortográfica na
emulação dos sons a partir do Google Translate. A partir de pesquisas realizadas e
novos testes, observouse que para a correta adequação das palavras para emulação,
é necessário a descrição da codificação UTF8, que permite a correta emulação dos
sons de acordo com a fonética da linguagem falada no Brasil. Consequentemente foi
desenvolvido script considerando essas características, ao permitir a interação do
usuário por meio de interface em terminal Linux e agilidade no processo de produção
de áudio (Ver Figura 1).
Figura 1  Códigofonte do script para produção de recursos áudio

Durante o funcionamento do script observouse que para definição de uma frase

completa é necessária a adição de dois caracteres: %20 para representar os espaços
entre cada uma das palavras para a construção de frases complexas.
Com isso foi possível a execução do script para produção de recursos de áudio ao
utilizar a seguinte linha de comando em terminal Linux (Ver Figura 2):
Figura 2  Comando para execução de script para produção de recursos de àudio

6. RESULTADOS PRELIMINARES
Como resultados preliminares é possível destacar que o script está em funcionamento
e sendo aplicado em dois projetos científicos desenvolvidos no Laboratory of Systems
in Health [Lab.SH] com ênfase no desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde
para o exercício da telemedicina, promovendo inovação tecnológica e agilidade no
processo de produção de recursos de áudio. Como trabalho futuro esperase o
desenvolvimento de nova funcionalidade no script que permita a leitura de um
dicionário de palavras a partir de arquivos de textos para automatização do processo.
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