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Deep ASR Conversational Platform AI ( BOTSchool )

PROJETO ESTÁGIO
Código 2022/23_N56

 Direção/Equipa  SRP3

 Orientador Pedro Nuno Sousa Rocha

 

ID Projeto

obs: Engenharia Informática e Ramo de Desenvolvimento de Aplicações

Tema / Título Desenvolvimento de modelos de inteligência artificial para transcrição da voz para texto e texto para Voz

Âmbito
/Enquadramento

A Altice Labs, tem vindo a desenvolver uma plataforma de inteligência virtual aplicada a linguagem natural. Esta 
plataforma tem como objetivo criar assistentes virtuais para o mercado empresarial com aplicabilidades em Customer 
Service, Shopping Assistant e outras verticais. 

Uma das capacidade cognitivas dos assistentes virtuais é o reconhecimento da voz e a transcrição desta para texto e 
texto para voz. Este estágio/projeto visa a investigação e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e machine 
learning para os diferentes idiomas.

Objetivos do 
Projeto

Este projeto tem como objetivo a investigação e desenvolvimento da capacidade cognitiva de reconhecimento da voz e 
transcrição desta para texto , assim como sintetizar text para voz de forma a ser usada pela plataforma de assistentes 
virtuais.

Com recurso ao software open source e investigação na área de A.I. para a geração de modelos linguísticos para a 
transcrição da voz em texto, pretende-se com este projeto, potenciar todos os assistentes virtuais com esta capacidade 
cognitiva.

Atividades
Para este projeto estão previstas as seguintes atividades:

Estudo de modelos de A.I. aplicados à linguagem natural
Utilização de modelos pré-treinados
Estudo do software open source para a transcrição da voz para texto
Acompanhamento e execução de testes
Acompanhamento e execução de testes de performance
Elaboração de documentação de projeto
Elaboração do relatório final

Tecnologias 
envolvidas

cmusphinx, kaldi , deepspeech

Orientador Pedro Rocha

email pedro-n-rocha@telecom.pt

Local Aveiro ou Porto

Duração 6 meses

 Observações

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~pedro-n-rocha
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