KONUŞMA TANIMA
TEKNOLOJİSİ
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Spech to Text

“Konuşma Tanıma”

Yüksek başarı oranına sahip konuşma tanıma sistemimiz, derin yapay
sinir ağları tabanlı akustik modeller ve n’li dil modellerini kullanarak ses
sinyallerini otomatik olarak yazıya dönüştüren bir yapay zeka yazılımıdır
Derin yapay sinir ağları ile türkçe için özelleştirilmiş probleme özgü
modeller sunabilmekteyiz.

Konuşma Tanıma Sistemimiz ses sinyallerinden konuşma olmayan

kısımların otomatik olarak temizlenmesini sağlayan özel yöntemler
sayesinde hızı ve başarımı arttıran çözümler sunabilmekteyiz.

CPU üzerinde 80-100ms
civarında çözümleme
süresi ile Dünyadaki en
hızlı çözümlerden biridir.
(Ort. 5-10 saniyelik ses için)
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Kullanılacağı alandaki verilerle eğitimler yapıldığı
takdirde geliştirdiğimiz konuşma tanıma sistemi
konuşma içerisinde kelimeleri anlamı bozmayacak
şekilde %90+ oranında doğru olarak tanımaktadır.

Konuşma tanıma sistemimiz sadece
konuşma içerisindeki kelimeleri değil
onlara ait olasılıkları da
hesaplayabilmektedir. Bir diğer ifadeyle
elde ettiği sonucun ne kadar güvenilir
olduğunu hesaplayarak kullanıcıya kolaylık
sağlamaktadır.
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Konuşma Tanıma Sistemimiz, Türkçenin eklemeli dil
olmasından kaynaklanan dağarcık dışı kelime problemini çözmek için
kelime-altı dil modelleme yöntemlerini kullanabilmektedir. Ürünümüz
kullandığı yöntemler itibariyle dilden bağımsızdır. Türkçe haricinde
İngilizce, Almanca, Rusça gibi diller içinde çözüm sağlayabilmekteyiz

Konuşma tanıma sistemimiz kullanılacağı alandaki etiketli ses
verileri ve metin verileri kullanılarak eğitilerek sistemin başarımı ve
hızı arttırılmaktadır. Aynı zamanda geliştirdiğimiz yarı-güdümlü
öğrenme teknikleri sayesinde etiketli ses verilerinin yanı sıra etiketsiz
ses verileri de eğitim verisi olarak kullanılabilmektedir.
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Probleme ve projeye özgü dinamik
dil modelleri sunulabilmektedir.

Farklı dil modellerini aynı decoder ile
kullanabilmeye imkan vermektedir.
Tek bir decoder endpoint ile yüzlerce

Derin Öğrenme tabanlı geliştirilmiştir.

kanaldan servis sunulabilmektedir.

Hem 8kHz hemde 16kHz modeli sunmaktadır.

Düşük işlemci gereksinimi sayesinde 10 tpu için 1
işlemci core'u ile işlem yapılabilmektedir.
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Platform openshift gibi micro servis

Web Service, gRPC, Port Haberleşmesi
gibi bir çok teknolojiye adaptör sunulmaktadır.

ürünleri ile tam entegre çalışabilmektedir.

Online ve Offline Decoding

Platform tamamıyla docker tabanlı
çalışabilmektedir.

desteklenmektedir.

Decode işleminde kelime ve cümle bazlı

Decoder hem windows hem de linux

tahmin cevapları üretilebilmektedir.

ortamlarında çalışabilmektedir.

Trainer, Builder ve Decoder ayrı ayrı
docker container sunulabilmektedir.

Devamlı öğrenme metodolojisine uygundur. Kurum
içerisinde dil modelini tekrar eğitebilmek için
end-to-end öğrenme(trainer) ürünü sunulmaktadır.
Bu sayede yeni gelen datalar ile devamlı model
güncellemesi yapılabilmektedir.
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Text To
Derin Öğrenme
tabanlı geliştirilmiştir.

Wavenet tabanlı yüksek
başarımlı TTS Modeli
sunmaktadır.

Türkçe için en gelişmiş
doğal okuma başarısı
sunmaktadır.
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İnsan sesi doğallığında modeller sunulmaktadır.
İstenilen sanatçının sesi ile cinsiyet farkı
olmadan model üretilebilmektedir.

Geliştirilen modeller GPU üzerinde yüksek
çözümleme hızına sahiptir (200-300 ms).
Nvidia Docker ve SGE (Sun Grid Engine) ile
kullanabilmeye imkan vermektedir.
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Openshift gibi mimariler ile mikro servis
olarak çalıştırılabilmektedir.
Bütün modeller on-site olarak sunulabilmektedir.

Production'a hazır bir şekilde yüksek
yükte dahi verimli olarak çalışabilmektedir.
Hem Web Servis ile hem Port
haberleşmesi ile çalışabilmektedir.

Gelişmiş ön işleme kütüphanesi sayesinde
sayı, tarih, miktar gibi phoneme dilinde olmayan
karakter, phonome diline otomatik olarak
dönüştürülmektedir.
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Teknolojiye
Seslen!
21:18

Speech to Text

00:05:13

TEXT:

Selam! Bizi sosyal medya
hesaplarımızdan takip etmeyi
unutmayın!
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