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Życzymy przyjemnej lektury.
 

SZKOLIMY NTT
Pod koniec kwietnia Techmo przeprowadziło
kompleksowe indywidualne szkolenie z
rozwiązań technologii mowy dla NTT.
Dwuetapowy, pogłębiony program techniczno-
biznesowy obejmował obszary związane z
polskim rynkiem technologii głosowych,
integracją systemów przetwarzania oraz
zaspokojeniem potrzeb biznesowych w zakresie
wdrożeń głosowych. Będąc czołowym polskim
dostawcą rozwiązań rozpoznawania i syntezy
mowy, doceniamy zainteresowanie NTT
rynkiem głosowym.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas szkolenia przyczyni się do wielu udanych wdrożeń
na najnowocześniejszym poziomie.

 

MÓWIĆ SWOIM GŁOSEM
Dlaczego warto używać unikalnego głosu we wdrożeniach typu voicebot? Nasz techniczno-
biznesowy duet: Zbyszek Łatka (Machine Learning Specialist) oraz Michał Wątor (Business
Developer) przedstawił zalety z zastosowania dedykowanego syntezatora mowy w wirtualnym
asystencie. 
Panowie opowiedzieli jak powstaje dedykowany głos i kiedy warto zdecydować się na takie
rozwiązanie. Zaprezentowano także kilka głosów, w różnych wariantach modulacji, stworzonych
przez firmę Techmo.

NAGRANIE Z WEBINARU

Webinar był częścią Akademii organizowanej przez firmę Unima 2000, dziękujemy za zaproszenie.

 

USŁYSZEĆ COVID
Uniwersytet Śląski sprawdza czy COVID zmienia mowę. W Techmo też coś mamy do powiedzenia w
tej sprawie:

Od kilku miesięcy analizujemy wpływ COVID-19 na
zmiany artykulacji w wymowie, wykorzystując
techniki precyzyjnej analizy głosu w połączeniu ze
sztuczną inteligencją. 

Widzimy wyzwanie w monitorowaniu stanu
zdrowia ozdrowieńców, którzy wymagali leczenia
szpitalnego i mogą cechować się nieprawidłową
czynnością płuc. Systemy diagnostyczne,
korzystające z analizy akustycznej, umożliwiają
bardzo szybkie, tanie, nieinwazyjne i masowe
badania przesiewowe i można je łatwo adaptować
do dowolnych języków świata. 

Prof. Rojczyk ocenia wystąpienie COVID-19 w
głosie pacjenta poprzez analizę artykulacji w
mowie. Jesteśmy ciekawi rezultatów odmiennego
podejścia do wykrywania zmian chorobowych,
życząc szybko obiecujących wyników z badań.

LINK DO WYWIADU

 

METRO NA... GUMOWYCH KOŁACH?
Japońskie metro to jeden z symboli rozwoju technologicznego tego kraju - przynajmniej dla
Europejczyków. Pierwsze linie w Tokio powstały już w 1927, i dziś mają długość ponad 300 km. Dla
Warszawy jest to odpowiednio 1995 r i 40 km, może więc i słuszny ten zachwyt? 
Tymczasem nasz CEO postanowił przyjrzeć się bliżej, a raczej - przysłuchać, zastosowaniu
gumowych kół w wagonach w Sapporo. Bartosz Ziółko udał się w tym celu w “podróż” także metrem
w Londynie i Warszawie.
Jak to wszystko zabrzmiało? Obejrzyjcie (i posłuchajcie)!

LINK DO FILMU

 

GŁOSOWI CELEBRYCI
Dawno, dawno temu, było sobie lustereczko, które rozmawiało ze złą królową. A w dalekiej
przyszłości będzie sobie zbyt “mądry” komputer HAL 9000, który porozmawia z człowiekiem.
Wszyscy znamy te historie, i jeszcze wiele innych, w których występują… interfejsy głosowe! W
Techmo postanowiliśmy wyśledzić te najbardziej znane i powstało nasze subiektywne zestawienie
głosowych celebrytów. 
Nie ma Twojego ulubieńca? Daj znać! kontakt@techmo.pl.

LINK DO WHITEPAPERA

Ten white paper to przyjemna lektura na deszczowe popołudnie, i jest spora szansa, że będzie kilka
takich terminów...

 

KONFERENCJA DLA JAPOŃSKICH STARTUPÓW
Techmo i Hokkaido University były organizatorami sesji Sapporo Startup Ecosystem w Venture Cafe
Tokyo. Sesję rozpoczął twórca Hatsune Miku - Hiroyuki Itoh. Kolejno mówił Hidenori Kawamura,
założyciel wielu startupów, między innymi zajmujących się AI w zakresie przetwarzania obrazów dla
branży motoryzacyjnej, mody i gastronomii i innych. Głos zabrał też Mitsutaka Yasuda - ekspert w
zakresie UX/UI i organizator Sapporo Startup Weekend. Sesję zamknął Bartosz Ziółko, który na
przykładzie Techmo przedstawił funkcjonowanie młodych firm w polskim ekosystemie.

NAGRANIE Z KONFERENCJI

 

DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy że jesteście z nami. Wracamy, jak zawsze, za miesiąc! Tymczasem po świeże wieści
zapraszamy na nasz Facebook, LinkedIn oraz YouTube.

Pozdrawiamy!
Ekipa Techmo

   www.techmo.pl
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