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U ponedeljak, 23.03.2015. u Svečanoj sali
Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, sa
početkom u 17:00 h, održati

On Monday, March 23, 2015, in the Ceremonial
Hall of the Faculty of Technical Sciences Novi Sad
at 5:00 pm will deliver

S E M I N A R
TOWARDS A NEW INTERFACE IN COMMUNICATION WITH...

ИДЕМО У СУСРЕТ НОВОМ ИНТЕРФЕЈСУ У КОМУНИКАЦИЈИ СА...

Кратак садржај: Почнимо да причамо са телефоном – не „преко телефона са неким“ него са телефоном: он је постао толико
паметан да „свашта зна“, уме то да нам „каже“ и „разуме“ шта ми њему говоримо. (Требају ли нам сви ови знаци навода?) Говорне
технологије су ту и на српском; почнимо да их користимо! Проф. Делић ће на овом предавању показати какве могућности
говорних технологија стоје пред нама и омогућују вам да унапредите свој живот − било да сте особа са инвалидитетом, или вам је
само са годинама ослабио вид па вам је ситан текст, или просто више волите да задајете говорне команде, бирате и слушате шта вас
интересује... Професор ће представити велике доприносе своје истраживачке групе (која је део ЦЕВАС-а) у развоју говорних
технологија за српски и још неке језике. Показаће резултате неколико актуелних пројеката и сагледати перспективе развоја говорне
комуникације човек-машина:

 Развој дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике (ФТН-МПНТР, 2011-15)
 Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце (ФТН-МПНТР, 2011-15)
 Аудио библиотека за особе са инвалидитетом − АБОСИ (ФТН-ПСНТР, 2011-15)
 SCOPES − Пројекат препознавања и моделовања прозодије говора (ФТН-ШАПН, 2014-16)
 Voice Assistant (АлфаНум-ФИД, 2013-14)
 World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages (АлфаНум-ФИД, 2014-16)
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