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Tema / Titulo

Windless Media Server: Integração tecnologias de fala (ASR / TTS)

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.

Objetivos do Projeto

Este projeto tem os seguintes objetivos:

Avaliação de componente open-source que suporte MRCPv2 para integração com serviços de sintese e de reconhecimento de fala
Integração desse componente no WMS
Instanciação em infraestrutura cloud-base

Aspetos Inovadores

ASR / TTS
MRCPv2
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

Atividades

As atividades previstas neste projeto são:

Estudo das funcionalidades do WMS na vertente de tecnologias de fala

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~FVieira
https://www.unimrcp.org/ea/index.htm


Evolução do WMS para integrar cliente MRCPv2 open-source
Testes de desempenho, redundância e resiliência
Instanciação do WMS em infraestrutura cloud / kubernetes
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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