Desenvolvedores: Fabrício Holanda de Almeida ; Luciano
Dos Anjos Oliveira; Vinícius Luciano Navarrete da Silva.
Utilizando Visão Computacional e Sistemas de
Aprendizado de Máquina para Desenvolver um
Software para Transformar Língua de Sinais em
Palavras

INTRODUÇÃO
O software tem a função de identificar pontos de
referências em um vídeo utilizando o modelo
Holistic que reconhece a face, mãos e corpo por
meio dos pontos de referências, totalizando 543,
traduzindo sinais em palavras:

Orientador(a): Cleiton Fabiano
Patrício.
Coorientador(a): Rosa Mitiko
Shimizu

RESULTADO
Conseguimos facilmente executar o processo de
treinamento dos vídeos através de seus pontos de
marcação, obtendo até 98% de precisão da Rede
Neural, com a taxa de erro em 2%, sendo
necessário para tal, treinar até 210 cópias variáveis
do mesmo vídeo para sua respectiva palavra. Por
fim, treinamos mais de 100 sinais de Libras,
totalizando em média 21 mil vídeos.

OBJETIVO
O principal objetivo é criar um software capaz de traduzir
língua de sinais brasileiras (Libras) em texto através de
vídeos, objetivando a inclusão dos surdos e mudos.

METODOLOGIA
É seguido um método de pesquisa com caráter
exploratório, buscado fundamentação teórica e evolução
da ferramenta em desenvolvimento, utilizando Rede
Neural, Machine Learning e baseando-se no código aberto
Mediapipe, capaz de detectar e reconhecer indivíduos e
seus movimentos, gerando uma matriz gráfica que
percorre articulações da face, mãos e corpo através dos
pontos
de
marcação,
totalizando
543
pontos,
possibilitando, por exemplo, sua aplicação a vídeos com
sinais de Libras.

COMPARATIVO DE APLICAÇÃO

CONCLUSÃO
Conclui-se por fim, ter êxito em alcançar o principal
objetivo, sendo ele converter Libras em vídeos a
palavras gravadas em um arquivo de texto, usando
uma matriz gráfica de esqueleto nas mãos e/ou
corpo, treinando-os com Aprendizado de Máquina
para maior precisão de relacionamento à sua palavra.
Os próximos passos seriam a obtenção de uma
interface amigável ao usuário, tradução com
legendas e áudio em tempo real e, principalmente,
maior acessibilidade a deficientes auditivos na
comunicação entre ouvintes
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