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Tema / Titulo

Cache de ficheiros de audio gerados utilizando Text-to-Speech (TTS)

Contexto

A passagem de Texto para Voz (TTS - Text to Speech) é uma tecnologia que tem vindo a sofrer uma forte evolução e adoção nos últimos anos, 
estando cada vez mais presente no nosso dia a dia. Uma das áreas em que é muito utilizada é em serviços automáticos telefónicos (serviços IVR) 
pois facilita e acelera imenso o desenvolvimento desses serviços. A síntese em  tem no entanto algumas desvantagem face à utilização de real-time
guias vocais pré-gravadas, nomeadamente:

Introduz algum delay nos diálogos (é bastante mais rápido tocar um anúncio pré-gravado comparativamente a fazer a síntese do respetivo 
texto em )real-time
É bastante mais caro (a síntese em  tem normalmente um custo por carater/palavra algo que não existe nos anúncios pré-gravado)real-time

A Altice Labs tem no seu portefólio um IVR Media Server IP genérico (IVR) que disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades de processamento 
avançado de diferentes tipos de media  (tocar/gravar anúncios, reconhecimento de fala, síntese de texto para fala, etc.) e sobre o qual tem 
desenvolvido e continua a desenvolver um vasto conjunto de serviços (ex: todos os serviços de atendimento IVR da Meo). Dentro dos novos serviços 
destacam-se os que recorrem a BOT's para a condução do diálogo com os utilizadores, sendo que a funcionalidade de TTS é bastante usada nesse 
âmbito.

Objetivos do Projeto

O principal objetivo do projeto é o desenvolvimento de um componente que minimize as desvantagens do uso do TTS face à utilização de anúncios 
pré-gravados ( e custo).delay 

Este componente criará uma cache de ficheiros de áudio que permita reduzir drasticamente as sínteses em real-time, mas que seja transparente 
para os serviços.  Os serviços continuam a solicitar que determinado texto seja sintetizado em real-time, mas com a introdução desta cache o que é 
efetivamente tocado é um anúncio que ficou guardado na cache na sequência de uma síntese anterior.

Serão também objetivos do projeto:

Integração do componente desenvolvido com o Media Server da Altice Labs (WMS)
Validação da solução com diferentes TTS (Google, Microsoft, Nuance)providers 
Instanciação em infraestrutura cloud-base

Aspetos Inovadores

TTS
MRCPv2
cache

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~FVieira


gRCP
Arquiteturas cloud-based e Docker/kubernetes

Ferramentas a utilizar

Ferramentas que fazem parte do processo de desenvolvimento: JIRA, WIKI, SVN
Linux, , Jenkins, Docker, Kubernetes Schellscript

Referências Bibliográficas

https://www.unimrcp.org/ea/index.htm

https://azure.microsoft.com/en-us/products/cognitive-services/text-to-speech/

https://cloud.google.com/text-to-speech

Atividades

As atividades previstas neste projeto são:

Formação sobre os componentes  do Windless Media Server (WMS)
Definição da arquitetura e desenho técnico da solução a implementar
Desenvolvimento do módulo Windless TTS Cache e integração no WMS
Testes funcionais com diferentes TTS providers
Testes de desempenho, redundância e resiliência
Elaboração de documentação de projeto

Competências Chave Requeridas

Disponibilidade e motivação para aceitar novos desafios
Assertividade na discussão de conceitos, arquiteturas e tecnologias
Conhecimentos na área de programação e arquitetura de sistemas
Conhecimento/vontade de aprender arquitetura de sistemas cloud-based e docker/kubernets
Conhecimentos/vontade de aprender na área de SaaS
Conhecimento em linguagem de programação C e C++ 
Conhecimento/vontade de aprender do protocolo SIP . MRCP
Conhecimentos de Linux 
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