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Chủ Tịch Hội Thính Học Tp. HCM

và các tỉnh phía Nam





Máy hơi nước, đầu máy xe lửa ở Nước Anh





Trợ thính đầu tiên năm 1800



Máy tính, vật liệu polyme







1913: Louis Weber/ máy Phonophor



Trợ thính năm 1940



Trợ thính năm 1950



Dây chuyền tự động hóa, siêu máy tính và

máy tính cá nhân, internet ra đời





Trợ thính năm 2000



Chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới.  

Kết hợp làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học



Công nghệ 4.0 (robots)





Trí tuệ nhân tạo là gì

(Artificial Intelligence: AI)

• Lĩnh vực khoa học máy tính

• Xử lý lượng thông tin lớn: suy luận –quy luật

• AI: khoa học viễn tưởng: robot

• AI: có mặt khắp nơi.



AI và trợ thính kỹ thuật số

- Kỳ vọng chính đối với trợ thính

- Chuẩn mực trong các dòng trợ thính mới



Trợ thính AI

• Công nghệ mô phỏng

Suy nghĩ

Học tập

• Thu thập

• Lập luận

• Ứng dụng

Nhận dạng tiếng nói

Nhận diện khuôn mặt

Chữ viết

Con người→Máy vi tính

Thông tin → Kết quả gần đúng

Tự sửa lỗi

Smartphone

Trợ thính





I. UNITRON MOXI ALL



UNITRON FLEX

- Thu thập dữ liệu trong môi trường âm thanh

người nghe thường xuyên cần đến

- Người tiêu dùng có thể chọn chương trình tự

động theo yêu cầu

- Kết nối trực tiếp smartphone: điện thoại

Android và Apple





WIDEX EVOKE

• Kết nối smartphone - tự điều chỉnh:

Trong môi trường ồn

Trong môi trường khác

• Tự học hỏi – tự điều chỉnh theo môi trường

• Công nghệ cảm biến âm :

Trợ thính smartphone:

Người nghe tự chọn chương trình

• Smartphone giúp lưu lại các thông tin này cải

thiện liên tục để nghe rõ hơn



III. STARKEY LIVIO





STARKEY LIVIO AI

• Nhiều mục tiêu – chức năng – kết nối Iphone

• Sensors tổng hợp – trí tuệ nhân tạo

• Cho chất lượng âm thanh như thật



STARKEY LIVIO AI

• Theo dõi tổng trạng và sức khỏe não:

- Cho các thông số: Khả năng hoạt động

Mức kích thích não

- Kết nối TV box: Nghe TV trực tiếp

- Remote microphone: trong môi trường ồn





PHONAK: MARVEL 

• Nhiều chức năng trong một

• Tính năng bluetooth được hỗ trợ Android, iPhone: +

• Công nghê nghe hai tai với 4 microphone:

Nghe trong môi trường ồn

• Phiên dịch 80 ngôn ngữ

• Phần mềm liên kết tự động

Sản phẩm không cần liên kết thiết bị khác



PHONAK: MARVEL 

• Trực tiếp nghe từ cả IPhone và thiết bị Android

• Chương trình autosense 3.0:

Xác định chương trình cần cài đặt tốt nhất

trong môi trường cần nghe

Máy sẽ tự động đóng mở nếu như không có

yêu cầu

Không cần dùng tay để nhấn nút lựa chọn

chương trình nào đang cần trong môi trường

nghe mới.

• Điều chỉnh từ xa/chuyên gia





OTICON

• Rất thông dụng:

Nghe tốt môi trường ồn

Định hướng âm thanh mở.

• Xác định nguồn lời nói

Trong môi trường ồn

Không phụ thuộc hướng âm thanh

• Kết hợp kỹ thuật này trong OPN



VI. RESOUND LINX QAUTTRO





RESOUND LINX QAUTTRO

• Kết nối smartphone apple:

Bộ lọc tiếng ồn và

Hệ thống làm rõ lời nói

• Dùng smartphone apple điều chỉnh:

Âm lượng

Chương trình nghe theo yêu cầu

Giảm âm ù hoặc che lấp âm nền chống ù.

• Điều chỉnh chương trình từ xa







KẾT LUẬN

• Cách mạng công nghệ 4.0: 

- Tiến bộ vượt bậc

- Ứng dụng nhiều trong đời sống

- Trợ thính: không ngoại lệ

- Tự tin trong giao tiếp

- Hiệu quả công việc cao nhất




