
Προγραμματίηοντασ το nao







Το εργαλείο μασ:

• Choregraph

• Μπορεί να ςυνδεκεί με το πραγματικό 
ρομπότ που διακζτουμε, αλλά

• Μπορεί κάποιοσ να ςυνδεκεί με το virtual 
robot που εμπεριζχεται, ώςτε να δοκιμάςει 
ςυμπεριφορζσ (behaviors)



Το περιβάλλον του choregraph



Υποςτθρικτικζσ ςελίδεσ:

• https://developer.softbankrobotics.com/nao6

https://developer.softbankrobotics.com/nao6


Πώσ φτιάχνουμε μια εφαρμογι 
(application) για το nao μασ;

• Βαςιηόμαςτε ςε διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
(interactive activities)

• Χρθςιμοποιοφμε φράςεισ που προκαλοφν τθν 
απάντθςθ (trigger sentences) και  διαλόγουσ 
(dialogs)



1θ εφαρμογι: Tell me your owner

• Το απαραίτθτο περιεχόμενο μιασ εφαρμογισ:

• Συμπεριφορζσ (Behaviors)

• Δίαλογοι ι κζματα διαλόγων (dialogue topics)

• Σχεδιαηόμενεσ κινιςεισ (Planar move)

• Συνδεδεμζνα αρχεία (attached files)
(μουςικισ κ.α.)



Project Panels

Εικόνα του project Ο τίτλοσ τθσ εφαρμογισ

Ιδιότθτεσ του project

Αρχεία του project



Το περιβάλλον



1θ εφαρμογι ςτα ελλθνικά: 
Καλωςόριςμα

• Παίρνουμε από το Speech > Speech Settings > 
Set Language

• Πατάμε το 

• Και βάηουμε ςαν γλώςςα τα ελλθνικά

• Παίρνουμε από το Speech > Creations > 
Speech Reco. και το ςυνδζουμε με το 
προθγοφμενο κουτί όπωσ φαίνεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα 



• Από το Programming > Data Edition > TextEdit

ςυνδζουμε με το Speech Reco. και γράφουμε 
ςτο κουτί μζςα αυτό που κζλουμε να μασ πει 
το ρομπότ.

• Από το Speech > Creations > Say Text 
ςυνδζουμε κι αλλάηουμε αν κζλουμε από το       

τισ παραμζτρουσ όπωσ πχ τθν ταχφτθτα που 
μιλάει. 



• Μποροφμε επίςθσ να ςυνδζςουμε 
παράλλθλα από το Movement > Posture > 
StandUp και δίπλα ςε αυτό από το Vision > 
Select Camera

• Επίςθσ ζνασ τρίτοσ παράλλθλοσ κλάδοσ 
μπορεί να περιζχει το κουτί Programming > 
Behavior Control > Autonomous Abilities που
φροντίηει να διατθρεί ηωντανό το ρομπότ.



Καλωςόριςμα-εφαρμογι αφιγθςθσ



• Εμφανίηεται ο Script editor

• Τυπώνουμε τουσ κανόνεσ:

u: (λζξθ που καταλαβαίνει ο nao) Η απάντθςθ 
που μασ δίνει πχ

u: (Καλθμζρα) Καλθμζρα, είναι μια υπζροχθ 
μζρα



• http://doc.aldebaran.com/2-
8/software/choregraphe/tutos/dialog_topic.ht
ml

• https://kalymnosnaorobot.blogspot.com/

http://doc.aldebaran.com/2-8/software/choregraphe/tutos/dialog_topic.html
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http://doc.aldebaran.com/2-8/software/choregraphe/tutos/dialog_topic.html
https://kalymnosnaorobot.blogspot.com/

