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DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL E MÉTODO PARA 

PROCESSAR UMA MENSAGEM RECEBIDA DA REDE CELULAR MÓVEL

Campo da Invenção

5 As incorporações da presente invenção relacionam a um dispositivo e a um

método para processar a mensagem recebida da rede celular móvel.

Descrição da Técnica Anterior

Atualmente, os usuários de telefonia celular móvel têm dois modos primários

10 de participar de um diálogo com outro usuário de telefonia móvel. Primeiro eles 

podem ter uma conversação de telefone em tempo real. Isto é tipicamente 

alcançado através de uma conexão telefônica duplex, na qual ambos os usuários 

podem falar simultaneamente, porém, mais recentemente isto pode também ser 

alcançado através de uma conexão simplex Pressionar-para-Falar, na qual apenas

15 um usuário pode falar de cada vez. Segundo, os usuários podem ser capazes de 

trocar mensagens de texto alternadamente e assim ter um diálogo escrito.

Os usuários também podem enviar e receber outros tipos de mensagens, tal 

como as mensagens do Serviço de Mensagem de Multimídia (MMS, Multimedia

20 Messaging Service). Porém, as mensagens MMS são tipicamente usadas para 

enviar uma imagem ou vídeo gravando o ambiente do usuário e não são trocadas 

tipicamente como parte de um diálogo.

Embora, as conversações de telefone em tempo real mantenham a forma

25 mais popular de ter um diálogo com outro usuário, o uso da transmissão de 

mensagem de texto como forma de ter um diálogo é também particularmente
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muito popular quando os usuários não quiserem ou não necessitarem ter um 

diálogo em tempo real.

Um problema com a transmissão de mensagem de texto é que o 

usuário tem que entrar com o texto. A entrada de texto é tipicamente alcançada 

usando o teclado ITC do telefone móvel ou ao selecionar o caracter na tela usando 

um dispositivo de controle do cursor. A entrada de texto pode então consumir 

tempo e, à medida que os telefones móveis ficam menores, fica mais difícil usar o 

teclado. Além disso, alguns alfabetos emprestam mais facilmente a entrada de 

texto do que outros alfabetos.

É atualmente tecnicamente possível enviar fala gravada em uma 

mensagem MMS em alguns telefones móveis, embora o processo seja enrolado e 

varie de telefone móvel para telefone móvel e não é óbvio ou acessível a um 

usuário típico.

A Figura 1 ilustra esquematicamente um diagrama de estados para 

um tipo de telefone móvel atual. Cinco estados diferentes são ilustrados: o estado 

inativo 2, o estado ativo de aplicação de transmissão de mensagem 4, o estado 

ativo de aplicação de gravação 6, o estado ativo de aplicação de reprodução 8 e o 

estado de navegação de menu 10. Para enviar fala gravada em uma mensagem 

MMS, o usuário deve primeiro entrar no estado de navegação de menu 10 do 

estado inativo 2 e navegar a estrutura de menu para iniciar uma aplicação de 

gravação de som. Uma vez que a fala do usuário tem sido gravada no estado ativo 

de aplicação de gravação 6, esta é salva na memória do telefone móvel. O usuário 

então re-entra no estado de navegação 10 e navega a estrutura de menu 

novamente para iniciar a aplicação de transmissão de mensagem MMS. Quando 

no estado ativo de aplicação de transmissão de mensagem 4, o usuário adiciona a 

fala gravada armazenada na memória como um anexo na mensagem MMS.

Se o usuário fosse receber uma mensagem MMS que inclui uma 

gravação de fala, o usuário teria tipicamente que entrar no estado ativo de 

aplicação de transmissão de mensagem 4 do estado de navegação de menu 10, 

salvar o arquivo anexado incluindo a gravação de voz na memória, reentrar no
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estado de navegação de menu 10, navegar o menu para iniciar a aplicação de 

reprodução e então selecionar o arquivo gravado para reprodução dentro do 

estado ativo de aplicação de reprodução 8.

Após receber e reproduzir uma mensagem MMS incluindo uma 

gravação de fala, o usuário pode desejar responder à mensagem de voz recebida 

com uma mensagem de voz. Contudo, para fazer isto, o usuário precisará reentrar 

no estado de navegação 10, navegar a estrutura de menu para iniciar a aplicação 

de gravação de som, e então, dentro do estado ativo de aplicação de gravação 6, 

gravar a fala e salvar esta na memória. O usuário então re-entra no estado de 

navegação 10 e navega a estrutura de menu novamente para iniciar a aplicação 

de transmissão de mensagem MMS. Quando no estado ativo de aplicação de 

transmissão de mensagem 4, o usuário adiciona a fala gravada armazenada na 

memória como um anexo na nova mensagem MMS.

Resumo da Invenção

Os inventores perceberam que os problemas associados com a 

transmissão de mensagem de texto poderiam ser superados ao permitir a 

transmissão de mensagem de voz, na qual ao invés de trocar as mensagens de 

texto os usuários trocariam as mensagens contendo fala gravada.

Os inventores também perceberam que apenas os usuários 

extremamente bem informados e competentes que têm um bom entendimento da 

estrutura de menu do telefone móvel e da sua funcionalidade poderiam ser 

capazes de executar uma série complexa de tarefas seqüenciais necessárias para 

enviar uma mensagem MMS incluindo uma gravação de voz ou reproduzir uma 

gravação de voz incluída em uma mensagem MMS recebida.

Os inventores perceberam que seria desejável prover um modo 

conveniente para usar as mensagens de voz em um diálogo. Em particular seria 

desejável fazer alterações técnicas nos funcionamentos do telefone móvel, de 

forma que este tenha uma interface de usuário que seja mais convenientemente 

usada para enviar mensagens de voz, receber e produzir mensagens de voz e 

responder a uma mensagem de voz com uma mensagem de voz.
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De acordo com uma incorporação da invenção, é provido um 

dispositivo de comunicação de rádio portátil operável para permitir um diálogo de 

mensagens de voz, incluindo: um transceptor de rádio para receber a primeira 

mensagem de voz e enviar a segunda mensagem de voz gravada no dispositivo, 

em resposta à primeira mensagem de voz; um visor; uma ou mais teclas 

associadas com o visor, em que atuação de uma tecla seleciona uma opção 

exibida adjacente a tecla no visor; um alto-falante para reproduzir a primeira 

mensagem de voz; um microfone para gravar a segunda mensagem de voz; e um 

dispositivo de controle de exibição operável, imediatamente após o recebimento da 

primeira mensagem de voz, para controlar a exibição para apresentar como uma 

prioridade para o usuário selecionar a primeira opção que, na seleção, muda o 

estado do dispositivo para o estado de reprodução para reproduzir a primeira 

mensagem de voz, operável, após a reprodução da primeira mensagem de voz, 

para controlar a exibição para apresentar como prioridade para o usuário 

selecionar a segunda opção que, na seleção, muda o estado do dispositivo para o 

estado de gravação para gravar a segunda mensagem de voz em resposta à 

primeira mensagem de voz recebida, e operável, após gravar a segunda 

mensagem de voz, para controlar a exibição para apresentar como prioridade para 

o usuário selecionar a terceira opção que, na seleção, muda o estado do 

dispositivo para o estado de envio para enviar a segunda mensagem de voz 

gravada em resposta à primeira mensagem de voz recebida.

De acordo com outra incorporação da invenção, é provido um 

método para operar o dispositivo de comunicação de rádio portátil para permitir um 

diálogo de mensagens de voz incluindo: receber a primeira mensagem de voz e 

apresentar imediatamente como prioridade para o usuário selecionar a primeira 

opção que, na seleção, muda o estado do dispositivo para o estado de reprodução 

para reproduzir a primeira mensagem de voz; reproduzir a primeira mensagem de 

voz; apresentar como prioridade para o usuário selecionar a segunda opção que, 

na seleção, muda o estado do dispositivo para o estado de gravação para gravar a 

segunda mensagem de voz em resposta à primeira mensagem de voz recebida;
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gravar a segunda mensagem de voz; apresentar como prioridade para o usuário 

selecionar a terceira opção que, na seleção, muda o estado do telefone para o 

estado de envio para enviar a segunda mensagem de voz gravada em resposta à 

primeira mensagem de voz recebida; e enviar a segunda mensagem de voz 

gravada em resposta à primeira mensagem de voz.

De acordo com outra incorporação da invenção, é provido um 

dispositivo de comunicação de rádio portátil incluindo: um dispositivo para 

apresentar, quando o dispositivo está no modo inativo, como prioridade para o 

usuário selecionar, uma opção que, na seleção, muda o estado do dispositivo para 

o estado de gravação para gravar uma mensagem de voz; e um transceptor de 

rádio para transmitir a mensagem de voz gravada.

De acordo com outra incorporação da invenção, é provido um 

método para operar o dispositivo de comunicação de rádio portátil para iniciar um 

diálogo usando mensagens de voz incluindo: apresentar, quando o dispositivo está 

no modo inativo, como prioridade para o usuário selecionar uma opção que, na 

seleção, muda o estado do dispositivo para o estado de gravação para gravar uma 

mensagem de voz; apresentar uma opção para gravar uma mensagem de voz; e 

após gravar uma mensagem de voz, apresentar uma opção para transmitir a 

mensagem de voz gravada.

De acordo com outra incorporação da invenção, é provido um 

método para aumentar o uso da transmissão de mensagem MMS na rede de 

telefonia celular móvel incluindo: prover telefones móveis que têm como prioridade 

no estado inativo, a opção para compor uma mensagem de voz MMS que tem 

como prioridade quando uma mensagem MMS de voz tiver sido recebida, a opção 

para reproduzir a mensagem de voz recebida e que tem como prioridade quando a 

mensagem de voz MMS recebida tiver sido reproduzida, a opção para responder à 

mensagem de voz reproduzida com uma mensagem de voz MMS.

Desta forma, as incorporações da invenção podem prover um 

diálogo em tempo não real baseado na troca de mensagens de voz. Tal diálogo é 

particularmente útil para os usuários que têm um caracter baseado no alfabeto, de
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forma que a entrada de texto é difícil ou para os que são iletrados.

Uma mensagem de voz pode ser uma mensagem MMS incluindo,

como conteúdo, apenas fala gravada.

Breve Descrição das Figuras

Para melhor entendimento da presente invenção referência será feita 

agora por meio de exemplo apenas aos desenhos apensos, nos quais:

Figura 1 - ilustra esquematicamente um diagrama de estados para 

um tipo de telefone móvel atual;

Figura 2 - ilustra esquematicamente os componentes do telefone 

móvel de acordo com uma incorporação da invenção;

Figura 3 - ilustra esquematicamente a face frontal do telefone móvel 

de acordo com uma incorporação da presente invenção;

Figura 4 - ilustra esquematicamente um diagrama de estados para 

um telefone móvel de acordo com uma incorporação da invenção;

Figura 5 - ilustra o conteúdo de troca de exibição do telefone móvel 

enquanto a primeira mensagem de voz é recebida, a segunda mensagem de voz é 

gravada em resposta e a segunda mensagem de voz é enviada em resposta; e

Figura 6 - ilustra o conteúdo de troca de exibição do telefone móvel 

enquanto a mensagem de voz é composta e enviada.

Descrição Detalhada da Invenção

A Figura 2 ilustra os componentes de um telefone móvel 20 de 

acordo com uma incorporação da invenção. O telefone móvel 20 inclui um 

transceptor de rádio 22, os dispositivos de entrada do usuário 30, um processador 

50, uma memória 52 e os dispositivos de saída do usuário 40. O processador 50 é 

conectado para ler da e escrever na memória 52, este recebe os dados de entrada 

dos dispositivos de entrada do usuário 30 e do transceptor de rádio 22 e provê os 

dados de saída para o transceptor de rádio 22 e para os dispositivos de saída 40. 

As instruções de programa de computador 54 armazenadas na memória 52, 

quando carregadas no processador 50, permitem ao processador 50 controlar a 

operação do telefone móvel 20. As instruções de programa de computador 54
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provêem a lógica e as rotinas que permitem o telefone móvel 20 executar como 

ilustrado nas Figuras 4, 5 e 6. As instruções de programa de computador 54 

podem chegar no telefone móvel 20 através de um sinal eletromagnético da 

portadora ou seja copiado de uma entidade física como um produto de programa 

de computador, um dispositivo de memória ou um dispositivo de gravação, tal 

como um CD-ROM ou DVD.

Os dispositivos de saída do usuário 40 incluem um visor 42 para 

exibir a informação para o usuário, um alto-falante 44 para prover a saída de áudio 

para o usuário e um alerta 46 para prover um alerta audível ou vibratório para o 

usuário.

Os dispositivos de entrada do usuário incluem um microfone 39 para 

capturar e gravar a fala do usuário e várias teclas de controle. As teclas de 

controle incluem três teclas ‘software’ programáveis 34, 36 e 38 e teclas de 

rolagem 32 para paginar o menu exibido.

A Figura 3 ilustra esquematicamente a face frontal 19 do telefone 

móvel 20. A tecla de software programável esquerda (LSK) 34 é posicionada 

adjacente a parte lateral esquerda inferior do visor 42. A função da LSK 34 é 

identificada por texto ou um ícone gráfico na legenda 64 exibida dentro da parte da 

lateral esquerda inferior do visor 42. A função da LSK 34 é programável, em que 

sua função e legenda 64 podem mudar com a mudança no estado do telefone 

móvel 20. A tecla de software programável central (CSK) 36 é posicionada 

adjacente a parte central inferior do visor 42. A função da CSK 36 é identificada 

por texto ou um ícone gráfico na legenda 66 exibida dentro da parte central inferior 

do visor 42. A função da CSK 36 é programável, em que sua função e a legenda 

66 podem mudar com a mudança no estado do telefone móvel 20. A tecla de 

software programável direita (RSK) 38 é posicionada adjacente a parte da lateral 

direita inferior do visor 42. A função da RSK 38 é identificada por texto ou um 

ícone gráfico na legenda 68 exibida dentro da parte da lateral direita inferior do 

visor 42. A função da RSK 38 é programável, em que a sua função e a legenda 64 

podem mudar com a mudança no estado do telefone móvel 20. Embora três teclas
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programáveis separadas 34, 36, 38 tenham sido ilustradas nesta incorporação, em 

outras incorporações um número diferente e a configuração de teclas 

programáveis podem ser usadas.

A Figura 4 ilustra esquematicamente um diagrama de estados para 

um telefone móvel de acordo com uma incorporação da invenção.

O telefone móvel 20 tem os estados a seguir:

a) o estado inativo 100 que é entrado quando o telefone móvel está

ativado.

b) o estado de mensagem de voz recebida 102 que é entrado 

automaticamente do estado inativo 100 quando uma mensagem de voz é 

recebida.

c) o estado de reprodução 104 que é entrado do estado de 

mensagem de voz recebida, quando o usuário move a CSK 36.

d) o estado primeiro menu priorizado 106 que é entrado do estado de 

reprodução, quando o usuário move a LSK 34.

e) o estado de gravação 108 que é entrado ou do estado primeiro 

menu priorizado 106 quando o usuário seleciona a CSK 36 ou do estado inativo 

100 quando o usuário seleciona a RSK 38.

f) o estado segundo menu priorizado 110 que é entrado do estado de 

gravação 108 quando o usuário move a RSK 38.

g) o estado de envio 112 que é entrado do estado segundo menu 

priorizado 106 quando o usuário seleciona a CSK 36.

O estado mensagem de voz recebida 102 é ilustrado na Figura 5. 

Este estado provê uma indicação ao usuário de que uma mensagem de voz tem 

sido recebida. Este é entrado automaticamente quando o telefone móvel 20 

determina que a mensagem recebida pelo transceptor de rádio 22 é uma 

mensagem de voz. O visor 42 exibe um ícone 5 que indica que uma mensagem de 

voz tem sido recebida. A legenda 66 exibe o texto 'Reproduzir' e a legenda 68 

exibe o texto 'Sair'. Se o usuário seleciona a CSK 36 neste estado 102, o estado 

do telefone móvel 20 muda para o estado de reprodução 104. Se o usuário
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seleciona a RSK 38 neste estado 102, o estado do telefone móvel 20 muda para o 

estado inativo 100.

O estado de reprodução 104 é ilustrado na Figura 5. Este estado 

reproduz a mensagem de voz recebida. Inicíaimente, no sub-estado 104A, a 

mensagem de voz é reproduzida enquanto o originador da mensagem é 

identificado no visor 42, neste exemplo usando imagem e texto. Enquanto a 

mensagem está sendo reproduzida, o texto 11 exibido indica quantos segundos da 

mensagem tem sido reproduzida e o texto 13 exibido indica a duração total da 

mensagem em segundos. A barra de crescimento 15 também provê uma 

representação gráfica da proporção da mensagem que tem sido reproduzida. A 

legenda 64 exibe o texto Opções’, a legenda 66 exibe o texto ‘Pausa’ e a legenda 

68 exibe o texto ‘Parar’. Se o usuário seleciona a LSK 34, o estado do telefone 

móvel 20 muda para o estado primeiro menu priorizado 106. Se o usuário 

seleciona a CSK 36, a reprodução da mensagem é pausada e é re-iniciada ao 

pressionar a CSK 36 novamente. Se o usuário seleciona a RSK 38, o sub-estado 

104A muda para 104B. O sub-estado 104A também muda para 104B quando toda 

a mensagem tiver sido reproduzida.

No sub-estado 104B, a legenda 64 exibe o texto Opções’, a legenda 

66 exibe o texto ‘Reproduzir’ e a legenda 68 exibe o texto ‘Sair’. Se o usuário 

seleciona a LSK 34, o estado do telefone móvel 20 muda para o estado primeiro 

menu priorizado 106. Se o usuário seleciona a CSK 36, o telefone móvel retorna 

para o sub-estado 104A e reproduz a mensagem de voz. Se o usuário seleciona a 

RSK 38, o telefone móvel entra no estado inativo 100.

A opção selecionada mais comum é tipicamente associada com a 

CSK 66 por conveniência do usuário, considerando que as opções selecionadas 

menos comuns podem ser acessíveis através do menu opção que é apresentado 

quando, por exemplo, a LSK 34 é atuada. No sub-estado 104B, a opção 

‘Reproduzir’ é associada com a CSK 66 porque após reproduzir a mensagem uma 

vez, a opção mais desejável é provavelmente reproduzir a mensagem. Em 

algumas incorporações, após a mensagem ter sido reproduzida então a opção
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‘Resposta’ pode ser associada com a CSK 66 ao invés da opção ‘Reproduzir’. Isto 

é porque após reproduzir a mensagem, a opção preferida pode ser responder à 

mensagem de voz recebida.

No estado primeiro menu priorizado 106, o visor 42 exibe a primeira 

lista ordenada de opções: ‘Responder’, ‘Apagar’, Opções de Resposta’, 

‘Encaminhar’ e ‘Salvar Mensagem’. A opção ‘Responder’ é a opção inicial na lista. 

Ao entrar no estado primeiro menu priorizado 106, a opção inicial na lista é 

destacada. As teclas de rolagem 32 podem ser usadas para mover o destaque 

para cima e para baixo da lista ordenada de opções. A legenda 66 exibe o texto 

‘Selecionar’ e a legenda 68 exibe o texto ‘Voltar’. Se o usuário seleciona a RSK 38, 

o telefone móvel 20 retorna para o estado de reprodução 104. Se o usuário 

seleciona a CSK 36, a opção destacada na lista é selecionada. Se o usuário 

seleciona a CSK 36 imediatamente após entrar no estado primeiro menu 

priorizado 106, o telefone móvel 20 entra no estado de gravação 108. Assim, a 

entrada no estado de gravação 108 é priorizada. Quando o telefone móvel 20 

entra no estado de gravação do estado do primeiro menu priorizado 106, a 

identidade do originador da mensagem de voz reproduzida recentemente é salva 

na memória 52.

O estado de gravação possui um sub-estado preliminar 108A e um 

sub-estado de gravação 108B. Inicialmente, no sub-estado preliminar 108A, o 

usuário é apresentado com uma opção para iniciar a gravação da mensagem de 

voz. A legenda 66 exibe o texto ‘Gravar’ e a legenda 68 exibe o texto ‘Sair*. Se o 

usuário seleciona a CSK 36, o sub-estado muda para a gravação 108B. Se o 

usuário seleciona a RSK 38, o telefone móvel 20 retorna para o estado inativo 100.

Inicialmente, no sub-estado de gravação 108B, a entrada para o 

microfone 39 é gravada na memória 52. O visor inclui o texto 21 que indica o 

tempo disponível para gravar o restante da mensagem de voz e o texto 23 indica a 

duração máxima da mensagem de voz gravada. Uma barra crescente segmentada 

25 indica o custo da mensagem gravada. Cada segmento da barra crescente 

representa uma unidade de custo para o usuário. O ícone 27 indica que a
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gravação está em curso. A legenda 66 exibe o texto 'Pausa' e a legenda 68 exibe o 

texto 'Parar'. Se o usuário seleciona a CSK 36, a gravação da mensagem de voz é 

pausada e é re-iníciada ao pressionar a CSK 36 novamente. Se o usuário 

seleciona a RSK 38, o estado do telefone móvel 20 muda para o estado do 

segundo menu priorizado 110.

No estado do segundo menu priorizado 110, o visor 42 exibe a 

segunda lista ordenada de opções: 'Enviar', 'Reproduzir Mensagem’, 'Opções de 

Envio’, ‘Salvar Mensagem’ e ‘Repetir Mensagem*. A opção ‘Enviar’ é a opção inicial 

na lista. Ao entrar no estado do segundo menu priorizado 110, a opção inicial na 

lista é realçada. As teclas de rolagem 32 podem ser usadas para mover o 

destaque para cima e para baixo da lista ordenada de opções. A legenda 66 exibe 

o texto 'Selecionar' e a legenda 68 exibe o texto 'Voltar'. Se o usuário seleciona a 

RSK 38, o telefone móvel 20 retorna para o estado de gravação 108. Se o usuário 

seleciona a CSK 36, a opção realçada na lista é selecionada. Se o usuário 

seleciona a CSK 36 imediatamente após entrar no estado do segundo menu 

priorizado 110, o telefone móvel 20 entra no estado de envio 112. Assim, a entrada 

no estado de envio 112 5 é priorizada.

No estado de envio 112, a mensagem de voz de resposta é 

automaticamente endereçada usando a identidade do originador previamente 

salva na memória 52. Quando a mensagem de voz tiver sido enviada em resposta, 

o telefone móvel 20 entra no estado inativo 100.

Após a mensagem de voz tiver sido recebida e o telefone móvel 

estiver no estado mensagem de voz recebida 102, a mensagem de voz recebida 

simplesmente pode ser reproduzida ao mover a CSK 36 (Reproduzir). A 

mensagem de voz de resposta simplesmente pode ser composta e enviada ao 

mover a LSK 34 (Opções), então a CSK 36 (Selecionar), então a CSK 36 (Gravar), 

então, opcionalmente, a RSK 38 (Parar), e então a CSK 36 (Selecionar).

O estado de gravação 108 também pode ser entrado do estado 

inativo 100 como ilustrado na Figo. 6. A Figura 6 ilustra o conteúdo variável do 

visor 42 do telefone móvel 20, enquanto a mensagem de voz for composta e
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enviada. No estado inativo 100, a legenda 68 exibe um ícone de mensagem de 

áudio 5. Se o usuário move a RSK 38, o telefone móvel entra no estado de 

gravação 108. Assim, a entrada no estado de gravação 108 é priorizada do estado 

inativo 100. Pode também ou alternativamente ser possível prover um atalho de 

batida de tecla para entrar no estado de gravação 108 do estado inativo 100. Por 

exemplo, uma tecla no teclado ITU do telefone móvel, tal como a tecla # pode ser 

usada. Os processos de enviar uma mensagem são como descrito acima em 

relação a Figura 5. A mensagem de voz é composta no estado de gravação 108, o 

usuário seleciona 'Enviar' no estado do segundo menu priorizado 110. No estado 

de envio 112, contudo, o usuário necessita explicitamente endereçara mensagem 

de voz composta, uma vez que esta não é uma mensagem em resposta.

Será apreciado que o usuário pode compor e enviar uma mensagem 

de voz simplesmente do estado inativo 100 ao selecionar a RSK 38, então a CSK 

36, então a RSK 38, então a CSK 36 e enviar a mensagem de voz.

Qualquer portadora adequada pode ser usada para transmitir 

mensagens de voz. Porém, é esperado que a invenção inicialmente seja 

implementada usando as mensagens MMS, que incluem como seus conteúdos 

apenas a fala gravada.

A memória 52 armazena os parâmetros predeterminados que são 

característicos de uma mensagem de voz. Estes são os parâmetros que são 

usados por todas as mensagens de voz e podem ser usados para discriminar uma 

mensagem de voz de outra mensagem MMS. Por exemplo, os parâmetros 

predeterminados podem especificar as características da codificação de áudio 

executadas para codificar uma mensagem de voz e/ou decodificação de áudio 

executada para reproduzir uma mensagem de voz. Tais características podem 

incluir o tipo de codec usado, a qualidade usada e o formato. O parâmetro(s) 

predeterminado(s) pode alternativamente ou adicionalmente especificar se a 

mensagem recebida inclui ou não inclui o texto composto do usuário. A mensagem 

de voz não inclui o texto composto do usuário.

O telefone móvel discrimina as mensagens recebidas ao comparar
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um ou mais parâmetros da mensagem recebida eom um ou mais parâmetros 

predeterminados que são característicos da mensagem de voz. Se um ou mais 

parâmetros da mensagem recebida associam ao parâmetro(s) predeterminado(s) 

armazenado(s), então pode ser determinado que a mensagem recebida é uma 

mensagem de voz.

Se o telefone móvel 20 determina que a mensagem recebida é uma 

mensagem de voz, este entra no estado da mensagem de voz recebida 102. Se o 

telefone móvel 20 determina que a mensagem recebida não é uma mensagem de 

voz, este entra no estado mensagem MMS recebida (não apresentado). Isto é 

similar ao estado da mensagem de voz recebida 102, a não ser que nenhum ícone 

de mensagem de voz 5 seja exibido e o texto da legenda 66 é Visualizar’ em vez 

de reproduzir.

Embora as incorporações da presente invenção tenham sido 

descritas nos parágrafos precedentes com referência aos vários exemplos, deveria 

ser apreciado que modificações aos exemplos dados podem ser feitas sem sair do 

escopo da invenção como reivindicado. Por exemplo, embora nas incorporações 

descritas acima, um telefone celular móvel tenha sido descrito, será aparente para 

o técnico que a invenção pode ser usada em qualquer dispositivo de comunicação 

de rádio portátil.

Ainda empreendendo na especificação precedente para chamar 

atenção a estas características da invenção acreditadas serem de importância 

particular, deveria ser entendido que o depositante reivindica proteção em relação 

a qualquer característica patenteável ou combinação das características aqui 

referenciadas e/ou apresentadas nos desenhos se ou não ênfase particular tem 

sido dada a estes.
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REIVINDICAÇÕES

1. Dispositivo de comunicação de rádio portátil caracterizado por compreender:

- um transceptor de rádio configurado para receber uma mensagem;

- um dispositivo de entrada do usuário;

- um dispositivo de comparação configurado para comparar um ou mais 

parâmetros da mensagem recebida com um ou mais parâmetros predeterminados, 

que são característicos da mensagem de voz para determinar se a mensagem 

recebida é uma mensagem de voz; e

- um dispositivo compreensivo configurado para permitir, se a mensagem 

recebida for determinada como uma mensagem de voz, a reprodução imediata da 

mensagem de voz recebida em resposta à uma única atuação do dispositivo de 

entrada do usuário, em que o dispositivo de entrada do usuário é configurado para 

direcionar a reprodução imediata de uma mensagem de voz recebida.

2. Dispositivo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por um ou mais 

parâmetros predeterminados incluir um ou mais parâmetros de codificação que 

relacionam a codificação de áudio usada para codificar a fala incluída na mensagem 

de voz.

3. Dispositivo de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado por um ou mais 

parâmetros predeterminados indicarem uma ausência de texto dentro da 

mensagem.

4. Dispositivo de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 3, 

caracterizado por também compreender um visor onde o dispositivo de entrada do 

usuário é uma tecla programável e o visor exibe uma legenda para a tecla 

programável que é dependente do tipo de mensagem recebida.

5. Dispositivo de acordo coma reivindicação 4, caracterizado por o visor ser para 

exibir um ícone representativo de uma mensagem de voz quando o dispositivo de 

comparação determina que a mensagem recebida é uma mensagem de voz.

Petição 870180047571, de 04/06/2018, pág. 17/19
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6. Dispositivo de acordo coma reivindicação 5, caracterizado por o visor ser operável 

para exibir uma indicação da origem da mensagem recebida em adição ao ícone.

7. Método para processar uma mensagem recebida da rede celular móvel, 

caracterizado por compreender:

- receber no terminal de comunicações via rádio portátil a mensagem da rede 

celular móvel;

- determinar no terminal de comunicações via rádio portátil se a mensagem 

recebida é uma mensagem de voz ao comparar um ou mais parâmetros da 

mensagem recebida com um ou mais parâmetros predeterminados que são 

característicos da mensagem de voz; e

- se a mensagem recebida for uma mensagem de voz, entrar no estado do 

terminal no qual a mensagem de voz pode ser diretamente reproduzida no terminal 

de comunicações via rádio portátil por uma única atuação do dispositivo de entrada 

do usuário, em que o dispositivo de entrada do usuário é configurado para direcionar 

a reprodução imediata de uma mensagem de voz recebida.

8. Método de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por um ou mais 

parâmetros predeterminados incluir um ou mais parâmetros de codificação que 

relacionam a codificação de áudio usada para codificar a fala incluída na mensagem 

de voz.

9. Método de acordo com a reivindicação 7 ou 8, caracterizado por um ou mais 

parâmetros predeterminados indicarem a ausência do texto dentro da mensagem.

10. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 7 - 9, caracterizado por 

a mensagem de voz ser uma mensagem MMS incluindo, como conteúdo, apenas a 

fala gravada.

Petição 870180047571, de 04/06/2018, pág. 18/19
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