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Tema / Titulo

Adaptador para serviços de fala da Google: Speech-To-Text e Text-to-Speech

Contexto

O processamento de linguagem natural (NPL) é uma tecnologia cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, integrando uma vasta gama de 
aplicações como assistentes de voz, chatbots, serviços de IVR..., sendo o reconhecimento de fala (ASR) e a síntese de texto para fala (TTS) duas 
das principais tecnologias neste tipo de aplicações.

Objetivos do Projeto

Pretende-se desenvolver um sistema que integre os serviços da Google para reconhecimento de fala (ASR) e síntese de texto para fala (TTS).

Este projeto tem os seguintes objetivos:

Instanciação em infraestruturas cloud-base em modelos tipo SaaS (Software as a Service).
Incorporar funcionalidades de elasticidade automática de instanciação para responder de forma dinâmica ao aumento / diminuição de 
tráfego.
Integração com ferramentas de CI/CD (drone, argo).

Aspetos Inovadores

Arquiteturas cloud-based e Docker/Kubernetes
gRPC e protobuf

Ferramentas a utilizar

Linux, Schellscript, Docker, Kubernetes, Protobuf, gRPC
Ferramenta de processo de desenvolvimento:  GitHub
Outras específicas relacionadas com a arquitetura proposta e definida

Referências Bibliográficas

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

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~virgilio-a-cunha
https://cloud.google.com/speech-to-text
https://cloud.google.com/text-to-speech
https://grpc.io/


https://developers.google.com/protocol-buffers/

Atividades

Estudo das tecnologias: Kubernets, Docker, Protobuf, gRPC;
Desenho da arquitectura e interfaces;
Implementar a solução num ambiente de cloud distribuído;
Execução de testes
Elaboração de documentação de projeto
Elaboração do relatório final

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 Golang
Conhecimentos Linux

Orientador (nome e email)

Virgílio André Mendes Cunha - virgilio-a-cunha@alticelabs.com

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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