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Tema / Titulo

UniMRCP Speech processing plugins (ASR, TTS) for Microsoft provider

Contexto

O Media Server (WMS) é um Media Server IP genérico que disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades de processamento avançado  Windless 
de diferentes tipos de media - tocar/gravar anúncios, reconhecimento de fala, síntese de texto para fala sobre redes totalmente IP.

Para integração com serviços de sintese e de reconhecimento de fala foi desenvolvido internamente um componente que atualmente é limitado e 
necessita de ser substituido para que seja possivel disponibilizar mais funcionalidades que a tecnologia de fala dispõe.

O Media Resource Control Protocol (  MRCP) é um protocolo de controlo de recursos de media tais como o Text To Speech (TTS) e Automatic Speech 
Recognition (ASR).
O UniMRCP é uma solução open source que implementa um cliente/servidor MRCP e que, adicionalmente, permite a integração de plugins que 
servem de mediadores com fornecedores de tecnologias de processamento de fala na cloud tais como a Google Cloud Speech API, IBM Watson,  
Microsoft Azure e Amazon Web Services.

Foram desenvolvidos plugins ASR e TTS para a Google e pretende-se agora continuar a desenvolver plugins para integrar com outros fornecedores.

O ambito deste estágio, será desenvolver plugins UniMRCP de ASR e TTS para a Microsoft Azure, com base nos plugins desenvolvidos para Google.

Objetivos do Projeto

Este projeto tem os seguintes objetivos:

Desenvolver plugins UniMRCP de ASR e TTS para a Microsoft Azure
Avaliar esforço e complexidade de desenvolver os mesmos plugins para outros fornecedores ( Nuance , Amazon )

Aspetos Inovadores

ASR / TTS
UniMRCP
MRCPv2

Ferramentas a utilizar

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

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~virgilio-a-cunha


Referências Bibliográficas

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

Atividades

As atividades previstas neste projeto são:

Estudo do protocolo MRCPv2, SIP e lógicas de ASR e TTS
Explorar o UniMRCP e a sua integração com Plugins
Explorar os plugins desenvolvidos para a Google
Implementação de plugins ASR e TTS em C++ para a Microsoft
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 em linguagem de programação C e C++ 
Conhecimento/vontade de aprender os protocolos SIP e MRCP
Conhecimentos de Linux 
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