Nao - humanoidi robotin käyttöohjeet
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Yleistä
Nao on humanoidi robotti. Humanoidi tarkoittaa robottia joka on ihmisen muotoinen. Sen teki alun
perin Ranskalainen Aldebaran yhtiö, mutta nykyään Japanilainen Softbank omistaa sen. Naota
käytetään esim. robotiikan opettamiseen, jumppaohjaajana palvelutaloissa sekä kielten opiskeluun
lapsille. Nao pystyy puhumaan yli kahtakymmentä kieltä, joista kaksi voi olla kerrallaan käytössä.
Naossa on tekoälyä seuraavat toiminnot, puheesta tekstiksi, tekstistä puheeksi sekä kasvojen että
esineiden tunnistaminen.
Naon Perustoiminta
Nao etsii kokoajan kasvoja ja kääntyy äänen suuntaan. Jos Nao ei huomaa sinua niin heiluta kättä
sen edessä tai vaikka vihellä. Kun Nao löytää kasvot niin sen silmät muuttuvat ensin keltaiseksi,
sitten vihreäksi. Sitten Nao siirtyy kuuntelumoodiin ja silloin silmät ovat siniset, silloin Nao
kuuntelee. Jos kuuluu ”naks” ääni, Nao ei kuullut/ymmärtänyt sinua, yritä uudestaan, ainakin kolme
kertaa. Jos ympärillä on paljon hälinää, Naon on vaikea kuulla sinua, mene lähemmäksi ja nosta
puheen voimakkuutta.
Turvaohjeet
•

Naota voi rauhassa koskettaa kädestä ja päästä

•

Nivelien kohtia pitää varoa, siihen voi jäädä sormi puristuksiin

•

Nao liikuttaa päätä kokoajan, etsiessään kasvoja, ja pään liikkeet voivat olla äkkinäisiä,
sormia ei saa laittaa kaulan alueelle!

•

Jos joku haluaa nostaa Naon syliin niin painan rintanappia kaksi kertaa, Nao kuittaa ja menee
kyykkyyn. Silloin se ei tee enää äkkinäisiä liikkeitä vaan sitä voi rauhassa pitää sylissä. Kun
tarve on ohi niin paina rintanappia uudestaan kaksi kertaa ja Nao aktivoituu, nousee ylös.

Valmiita sovelluksia
Sovellus
Taichi tanssi
Seuraa minua

Käynnistyssana
Taichi
Follow me

Ota käteen

grasping

Kissa

Sivele Naon
pääätä
Sivele Naon
pääätä
Laita Nao maahan
selällään
Laita Nao maahan
mahalleen

Kutitus
Nousee ylös
Nousee ylös

Muuta

Kuvaus
Nao tanssi Kiinalaisen taichi tanssin
Nao tarjoaa kättä ja menee eteenpäin jos painat kättä
eteenpäin, taaksepäin jos painat kättä taaksepäin
Nao pyytäää laittamaan jotain käteensä, anna vaikka paksu
kynä, sitten Nao sulkee käden ja hetken ihmettelee mitä
sillä on kädessä
Nao sanoo ”meoow” ja että ”i’m a cat”
Nao hytkyy ja sano että ”it tickkles”
Nao nousee ylös ja kommentoi samalla
Nao nousee ylös ja kommentoi samalla

•

Nao sammuu kun painat rintanapista vähintään kolme sekuntia: Kun se on sammunut, paina
nappia uudestaan 3 sekuntia ja Nao käynnistyy. Se kestää kolme minuuttia eli silloin
kannattaa puhua tai muuten viihdyttää yleisöä. Uudelleen käynnistys tarvitaan jos Nao ei
”kuuntele” puhetta tai sekoaa muuten vain.

•

Latauskaapeli voi olla kokoajan kiinni, paitsi jos Nao tanssi tai liikkuu, kaapeli voi silloin
kaataa Naon.

Keskustelua
Tässä sanoja joita Nao tunnistaa ja mistä voi keskustella. (tällä hetkellä vain englanniksi)

Hi

Raise your arms. [1]

Can you feel emotions?

Hello

1] Try also left arm or right
arm.

How do you detect
emotions?

Make your hands [2] move.

Do you eat?

Can you open your hands
[2]?

Can you talk?

How are you?
Can you say goodbye?
What can you do?
Tell me all you can do.
What did I say?
Can you repeat please.
What is your battery level?

Can you close your hands
[2]?
Can you put your hands
behind?

Can you see me?
Can you hear me?
Can you understand me?
Can you remember me?

Hands up!

Are you a robot?

What is your IP address?

[2] Try also left hand or
right hand.

What is a robot?

Are you connected to
Internet?

What’s your name?

Are you charging?

What languages do you
speak?
Speak softer.
Speak louder.
Can you stand up?
Can you sit down?
(Crouch)
Lay down
Lay down on your back.
Lay down on your belly.
Can you stand on one foot?
Can you move your head?
Can you turn your head? [1]
Can you look up?
Can you look at me?
Can you look elsewhere?
Stop looking at me.
Can you stretch your arms?
[1]

What is a humanoid robot?

What is your nickname?

Will robots replace
humans?

I want to change your
name.

Do you know the laws of
robotics?

Introduce yourself.

Do you know Pepper?

How tall are you?

Do you know Romeo?

How much do you weigh?

Why is your name NAO?

How old are you?

Who decided to call you like
that?

When is your birthday?
Are you a boy or a girl?
What are you made of?
What colour are you?
Are you kind?
Are you cool?
Are you intelligent?
Can I trust you?
Are you human?
Are you alive?
Are you sentient?
Can yobu think?

Who made you?
Where were you made?
What does Aldebaran
mean?
Do you have a family?
Do you have friends ?
What is your friend’s name?
Can we be friends?

