
Các nhà cung cấp và công nghệ diễn thuyết hàng 

đầu: Giải thưởng ngành diễn thuyết năm 2022 

Mặc dù cần phải thận trọng, nhưng có vẻ như nhờ thời gian, các 

phương pháp điều trị tốt hơn và vắc-xin cập nhật, điều tồi tệ nhất 

của đại dịch cuối cùng đã qua (gõ cửa) sau lưng chúng ta. Nhưng 

tiến bộ gần đây của ngành công nghệ giọng nói, một phần không 

nhỏ là do nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ không tiếp 

xúc, không có dấu hiệu chậm lại. Những tiến bộ trong trí tuệ nhân 

tạo, học máy và xử lý/hiểu ngôn ngữ tự nhiên đã được tiến hành 

trước đại dịch đã dẫn đến sự phát triển vượt bậc trong công nghệ 

giọng nói của tất cả các lĩnh vực. Trong phần viết về giải thưởng 

bên dưới, bạn sẽ thấy công nghệ đánh dấu sinh học giọng nói 

đang giúp phát hiện bệnh như thế nào, AI đàm thoại đang trở nên 

giống con người hơn như thế nào trong khả năng giao tiếp của 

nó và cách tạo giọng nói tùy chỉnh đang cung cấp giọng nói dễ 

nhận biết (và cực kỳ chính xác) cho các ứng dụng hàng 

ngày.biên tập viênNgười chiến thắng giải thưởng ngành diễn 

thuyết năm 2022:  Phân tích âm thanh làm cho lời nói trở nên 

quan trọng đối với việc chăm sóc sức khỏe 

Người chiến thắng giải thưởng ngành công nghiệp diễn thuyết 
năm 2022: Deepgram là công cụ kích hoạt giọng nói khởi 
nghiệp 

Người chiến thắng giải thưởng ngành diễn thuyết năm 2022: 
Dubber biến các cuộc họp thành những bản ghi ý nghĩa 

Người chiến thắng giải thưởng ngành diễn thuyết năm 2022: 
LivePerson tập trung vào AI đàm thoại 

Người chiến thắng giải thưởng ngành diễn thuyết năm 2022: 
NICE Powers Contact Centers with AI 
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Người chiến thắng giải thưởng ngành diễn thuyết năm 2022: 
ReadSpeaker tùy chỉnh phát triển giọng nói TTS 

Người chiến thắng giải thưởng ngành diễn thuyết năm 2022: 
SoundHound có tham vọng thúc đẩy diễn thuyết 

Người chiến thắng Giải thưởng Công nghiệp Lời nói năm 2022: 
Speechmatics Giúp Nhận dạng Giọng nói Thực sự Tự động 

Người chiến thắng giải thưởng ngành công nghiệp diễn thuyết 
năm 2022: Verbit đạt vị trí hàng đầu về phiên âm 

Người chiến thắng giải thưởng ngành công nghiệp diễn thuyết 
năm 2022: Veritone Voices cho tất cả các loại dự án 
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