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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!

W końcu mamy lato! Nie jakieś tam lato, tylko takie na serio serio!

Niezależnie od warunków atmosferycznych i astronomicznych* przygotowujemy Wam

kilka smacznych kąsków. Na pierwszy ogień – co słychać u naszych Developerów?

Chcecie wiedzieć, jak uzyskać  dostęp do naszych licencji i to całkiem za darmo?

Wracamy też do tematyki deep fake, bo ten temat jest dla nas po prostu ważny.

Z bardziej rozrywkowych tematów, bo przecież ten upał i wakacje... Nasz generowany

głos „Michał” rozpoczął karierę jako lektor w filmach dokumentalnych. OK… nie jest

to jeszcze kariera na miarę Krystyny Czubówny, ale już jakiś początek. A jakbyście

mieli już dość ekranów, a świat fantastyki to Wasze klimaty... po prostu doczytajcie do

końca :)

Devs' Diary

Kolejna, świeża porcja informacji prosto od naszych

Developerów! Co ciekawego?

Trochę porządków i usprawnień, nowa wersja

modelu akustycznego w języku angielskim, a także

nowy silnik transkrypcji oparty o międzynarodowy

słownik fonetyczny. Last but not least - pracujemy nad nową wersją systemy TTS 3.0! Nowe

funkcjonalności i nowa jakość! Więcej o tym usłyszycie w następnym Devs’ Diary, stay

tuned :)

No i jeszcze TTS Studio! Co to takiego? Pomyśleliśmy sobie, że nasi klienci też powinni

mieć trochę zabawy przy tworzeniu generowanych głosów.

Czytam

Udostępniamy nasze licencje

Wiemy jak istotny dla rozwoju jest dostęp do wartościowych zasobów. Sami prowadzimy

prace badawczo-rozwojowe, dlatego chętnie wspieramy takie inicjatywy jak CLARIN-PL.

W ramach tego projektu udostępniamy część naszych zasobów, w tym licencje do celów

badawczych. Mamy nadzieję, że dzięki temu zwiększymy nasz wkład w polską naukę.

„CLARIN-PL to infrastruktura badawcza technologii językowych,

wykorzystywana przez naukę, AI i przemysł. Rozwijana przez

interdyscyplinarny zespół informatyków i lingwistów z sześciu

polskich uczelni oraz jednostek naukowych, którego liderem jest

Politechnika Wrocławska. W ramach platformy badawczo-

rozwojowej CLARIN-PL-Biz współpracujemy z trzydziestoma

firmami, rozbudowujemy bazę sprzętową oraz nawiązujemy

współpracę z sektorem komercyjnym. Naszą misją jest tworzenie

rozwiązań opartych o język polski, inne języki słowiańskie oraz

języki o zasięgu światowym.

W naszej ofercie znajdują się narzędzia NLP i zasoby językowe – zarówno otwarte, jak i tworzone z

myślą o rynku komercyjnym. Nasza infrastruktura oferuje m.in. możliwość pracy z danymi

językowymi w formatach audio oraz wideo, system repozytoryjno-obliczeniowy, pozyskiwanie i

analizę informacji z danych oraz własny zespół anotatorów, przystosowujący dane do trenowania i

walidacji algorytmów AI.”

Dr Agnieszka Dziob

Koordynatorka B+R w projekcie CLARIN-PL

Voice phishing

Wracamy do tematyki deep fake, poruszanej w ostatnim

Newsletterze. Tym razem bardziej poważnie. Rozpoczęliśmy

współpracę z firmą  BiometrIQ, która specjalizuje się w

wykrywaniu i przeciwdziałaniu oszustwom biometrycznym.

Pomożemy w wykrywaniu oszustw transakcyjnych z wykorzystaniem głosu. Voice phishing

(vishing) to coraz częstsza metoda wyłudzenia poufnych danych. Oszust dzwoni i podszywa

się zwykle pod pracownika banku lub instytucji publicznej i wyłudza loginy, hasła czy kody.

Kompetencje z zakresu syntezy, jak i rozpoznawania mowy mogą okazać się kluczowe w

zakresie wykrywania tego typu fraudów.

Jeśli ten temat jest interesujący także dla Was, dajcie nam znać!

Goście goście!

W nasze skromne progi zawitał zespół z Interia.pl  i wspólnie stworzyliśmy fajny materiał.

Piotr opowiedział trochę o biznesie, wyzwaniach i kierunkach rozwoju. Szymon dodał coś

o projektach, rozpoznawaniu wieku, płci i wykrywaniu chorób na podstawie głosu.

Gabrysia, nasza HR Manager, poruszyła temat zarządzania i różnorodności zespołów. A na

koniec narzędzia do testowania i generowania głosu, czyli klimaty Zbyszka. 

Bardzo cieszymy się, że świat technologii głosowych fascynuje i porusza coraz więcej osób.

Nasze drzwi są otwarte dla pasjonatów i ludzi żądnych wiedzy!  Onecie, ktoś coś? :)

Techmo „po godzinach"

Patrycja Świeczkowska - doktor japonistyki i IT,

na co dzień Machine Learning Researcher w

Techmo. Pisze i prowadzi bloga, na którym

publikuje opowiadania. Patrycja jest też autorką

książki „Hasta Mante. Naznaczeni."   W tym

fantastycznym świecie, gdzie magia jest chlebem

powszednim, rodzeństwo Amara i Adrian zostają

wplątani w konflikt między bogami i muszą

poradzić sobie z otrzymanymi mocami.  

Jesteśmy bardzo dumni z Patrycji i czekamy

na  kolejne tomy!  Jeśli szukacie ciekawej lektury

na wakacje to już ją znaleźliście!

Kupuję książkę!

Dziękujemy!

Jesteście tu jeszcze?

A może zainteresowała Was ta gwiazdka we wstępie?

Ciekawostka astronomiczna dla Was!

Wiecie, że 24 czerwca 2022 na niebie mogliśmy oglądać kącik astronomiczny, czyli

unikalną koniunkcję pięciu planet i Księżyca? Bez żadnego teleskopu ani drabiny! Tak po

prostu, w jednej linii widzieliśmy Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, a potem do

tego widowiska dołączył Księżyc!
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