
Słyszeliście już o ChatGPT?

Członek brytyjskiego parlamentu,  Luke Evans,

tak dobrze się bawił przy generowaniu

tekstów, że  stworzył przy pomocy AI

przemówienie podsumowujące ostatni rok w

Wielkiej Brytanii!

A może  wypowiedzi polityków powinny być

generowane przez sztuczną inteligencję? Może

byłby ciekawsze? Zapytaliśmy o to  ChatGPT,

odpowiedź poniżej.

Aha i  obraz obok także został wygenerowany

przez AI, dokładnie DALL-E. 
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Niniejsza wiadomość trafiła do Ciebie, jako członka

wielkiej rodziny Techmo. W każdej chwili możesz z

nich zrezygnować, jednak będzie nam niezwykle

miło jak zostaniesz z nami na dłużej!

Anulowanie subskrypcji

Nie ładuje się poprawnie? Przeczytaj online

Przyjaciele Techmo!
No i już koniec roku 2022! Jak to się stało? Kiedy???

W ostatnim Newsletterze tego roku  przesyłamy Wam aż dwa raporty - kadrowy

People@Techmo i developerski Devs' Diary!

Czeka Was też ciekawostka z generowaniem tekstów przy pomocy AI.

Nasi Ludzie!

Koniec roku to czas podsumowań, jest też

nim  ten  raport.    Znajdziecie w nim trochę statystyk

i zestawień. Dowiecie się, jak pracujemy i co pomaga nam

w pokonywaniu codziennych wyzwań, a niekiedy po

prostu ratuje nam ... :)  .  Traktujemy tę publikację w

pewnym sensie osobiście, dlatego przemyciliśmy sporo

opinii i prywatnych spostrzeżeń.

Po tegorocznej edycji raportu oprowadzi Was Gabi - nasza HR Manager i specjalistka od

ludzkiej strony Techmo :) 

Czytam więcej!

Developerski update

Ostatnia odsłona Devs' Diary w tym roku! Co czeka

na Was w grudniowej edycji? Nasz TTS nie

zaśpiewał jeszcze „Cichej nocy", ale może w

przyszłym roku :)

A tak na serio? Nowe reguły fonetyczne z

wykorzystaniem alfabetu IPA  dla języka

hiszpańskiego, polskiego i angielskiego. Z tematów „in progress"  - trenujemy nową wersję

głosu dla języka hiszpańskiego i rozwijamy moduł diaryzacji w środowisku do transkrypcji

nagrań offline. Rozwinęliśmy też aplikację kliencką o nowe funkcjonalności. Znajdziecie ją

na serwisie GitHub. 

Czytam!

Polityczna odsłona AI

„Jedną z potencjalnych zalet wykorzystania AI do generowania przemówień polityków  jest to, że

może to pomóc politykom w tworzeniu bardziej skutecznych i przekonujących komunikatów.

Sztuczna inteligencja może analizować dane dotyczące poglądów i obaw odbiorców (...) aby pomóc

w generowaniu przemówień, które są bardziej dostosowane i ukierunkowane na odbiorców.

Istnieje jednak również kilka potencjalnych zagrożeń i wad. Jedną z obaw jest to, że poleganie na

sztucznej inteligencji może ograniczyć kreatywność i autentyczność komunikatów polityków.

Przemówienia generowane przez sztuczną inteligencję mogą nie odzwierciedlać wyjątkowej

perspektywy i osobowości polityka, a także mogą być pozbawione  niuansów i głębi myśli. Innym

problemem jest potencjał sztucznej inteligencji do utrwalania lub wzmacniania uprzedzeń"

ChatGPT

Czytam ciekawe przemówienie!

Porozmawiajmy o voicebotach

Jakiś czas temu wspominaliśmy  o  udostępnieniu

naszych licencji do celów badawczych  w ramach

współpracy z CLARIN-PL. Tym razem spotkaliśmy się

wspólnie  na  biznesowym śniadaniu, organizowanym

przez  Centrum Innowacji i Biznesu  Politechniki

Wrocławskiej.

W branży voice dzieje się dużo, więc nie brakowało tematów do rozmowy. Replikowalność

rozwiązań, rozpoznawanie intencji i wielojęzyczność to tylko niektóre z nich.  Bardzo

dziękujemy za zaproszenie i dyskusję w doborowym towarzystwie!  Planujemy

mocno  rozwinąć naszą współpracę w przyszłym roku, o czym z pewnością będziemy

informować . 

Świąteczny klimat

Świąteczny klimat... zagościł też w Techmo! 

Choinka, światełka i inne akcesoria całkiem odmieniły nasze i tak już mocno odmienione,

nowe biuro. Były pierogi, był barszcz, była też pizza, bo czy jest ktoś, kto nie lubi pizzy?? ;)

Było bardzo miło spotkać się w niemal pełnym składzie i spędzić razem trochę czasu.

Oczywiście nie zabrakło podsumowań i  niespodzianek, a tych ostatnich było

naprawdę sporo!

Dziękujemy za rok 2022!

Dziękujemy, że jesteście częścią wielkiej rodziny Techmo... i oby tak zostało, jak najdłużej!

Dziękujemy też za to, że czytacie nasz Newsletter, aż do samego końca! :D

Zimowa herbata stygnie, więc krótkie życzenia...

Zdrowia i Szczęścia w Nowym Roku 2023!
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