
- Processador Core i5 6a geração ou superior

- Sistema operacional Windows 7 Pro ou superior
- Conexão com Internet
- Interface de rede com IP na mesma classe do 
encoder 

Requisitos mínimos:

- Memória 8GB

- Placa de captura SDI (Recomendamos uma placa 
DeckLink Mini Recorder)

ENCODER

Conversão de áudio

em texto
Tradução para 

vários idiomas
Biometria FacialBiometria de Voz

MASTER HD/SDI

ÁUDIO
OU

HD-SDI

SaaS

ETH/IP
SDI

Distribuidor SDI

Playout
Encoder HD Encoder 1Seg

MUX

SDI SDI

ASI-TS
ASI-TS
EPG

CC ARIB
ASI-TS

SDI

Solutions

Novo sistema
 de Closed 
Captions

Equipamento 
que precisa

ser substituído.
Não temos

suporte e está 
a absolescência 

ENCODER

Syntax Closed Captions

DECODIFICAÇÃOTRASNCRIÇÃO

Transcrição Encoder

TRASNCRIÇÃO

Nosso Encoder

Washington Lima

O Syntax converte áudio para textos recebendo como entrada um sinal de 
transmissão, um arquivo de vídeo ou apenas a URL do conteúdo publicado. 

Um processo complexo de exigência da 
transmissão em tempo real com resposta de 
apenas três (3) segundos e índice de acerto 
de 95%. O sistema apresenta resultados 
surpreendentes, com recursos agregados 
que variam de filtros para equalização e 
melhora da qualidade do áudio a 
identificação com biometria de voz e facial. 
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Closed caption ou CC – que pode ser traduzido como 
“legenda oculta” – são aqueles textos que reproduzem na 
tela da TV o que os apresentadores dos programas estão 
falando. Como esse recurso é especialmente usado para 
ajudar os deficientes auditivos, o CC não é igual à legenda 
dos filmes: ele também indica em palavras os outros sons do 
vídeo, como “chuva” ou “passos”. Em programas gravados, 
o CC que os espectadores vêem na tela é o mesmo texto 
que aparece no teleprompter, um aparelho acoplado à 
câmera do estúdio que mostra o que o apresentador deve 
ler. Quando o show é ao vivo, existem dois métodos 
principais para produzir o CC. O primeiro, mais comum nos 
Estados Unidos, é a estenotipia. Nesse processo, um 
profissional especializado (o estenotipista) registra tudo que 
é dito no programa em um teclado especial, cujos botões 
são baseados em fonemas em vez de letras. Com isso, ele 
escreve 200 palavras por minuto. No Brasil, a TV Globo 
bolou um segundo método: o reconhecimento de voz. 
Funciona assim: um operador repete tudo o que os 
apresentadores falam, o computador converte a voz do cara 
em texto e o resultado desse “ditado” vai para a tela. O único 
problema é que o grau de precisão desse sistema é um 
pouco menor. Às vezes, o computador pode confundir 
alguns fonemas, como “lhe” e “lie”. Tirando isso, é uma bela 
ferramenta para quem não pode ouvir.

O Sistema SYNTAX é um gerador de Closed Captions para emissoras de TV, ou legendas 
para mídias digitais, totalmente automático, compatível com outras instalações, com recurso de 
biometria de voz e reconhecimento facial, conversor de IP para SDI, independentes e modular, 
que oferece opção para contratação da conversão automatizada de aúdio em texto. Usa a 
biometria para identificar quem está falando com latência de 3(três) segundos, assertividade de 
98%, com opção para atender o processo se integrando a outras instalações, com custo abaixo o 
preço do mercado.
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O modelo de negócio do SYNTAX se 
divide em subscription para o closed 
captions e venda de equipamento 
(hardware e software) para o encoder.
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