«Φτυστή» η δημιουργός της το ρομπότ Ναντίν η
ρεσεψιονίστρια, εταίρος σε ερευνητικό πρόγραμμα του
ΤΕΠΑΚ η Νάντια

Η Nadia Thalmann και η ομάδα της είναι εταίροι στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ, NOTRE
(http://socialcomputing.eu/newprojects/) του ερευνητικού κέντρου κοινωνικής πληροφορικής (SCRC –
http://www.socialcomputing.eu) και το οποίο ξεκινά την 1/1/2016.
Διαβάστε πιο κάτω σημερινό δημοσίευμα για την επιστήμονα από το ΑΠΕΜΠΕ
Όταν κοιτάζεις στη φωτογραφία να στέκονται δίπλαδίπλα η Νάντια και η Ναντίν, νομίζεις πως έχεις να κάνεις
με τη μάνα και την κόρη. Όμως η πρώτη είναι άνθρωπος και η δεύτερη ρομπότ. Απλούστατα, η Νάντια
δημιούργησε τη Ναντίν κατ΄εικόνα και ομοίωσή της.
Οι ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Ναγιάνγκ (NTU) της Σιγκαπούρης, με επικεφαλής την
καθηγήτρια Νάντια Θάλμαν της Σχολής Μηχανικών Υπολογιστών, δημιούργησαν ένα ανθρωποειδές
κοινωνικό ρομπότ, τη Ναντίν, που εκτελεί χρέη ρεσεψιονίστριας στο πανεπιστήμιο. Είναι άκρως φιλική,
αντιγυρίζει τις χειραψίες και τους χαιρετισμούς και έχει θαυμάσια μνήμη, καθώς όταν τη συναντά κάποιος
ξανά, εκείνη θυμάται το όνομά του και τι είχε κουβεντιάσει μαζί του την πρώτη φορά.
Η Ναντίν έχει μαλακό δέρμα, ωραία καστανά μαλλιά και τη δική της συναισθηματική προσωπικότητα,
δείχνοντας χαρούμενη ή λυπημένη ανάλογα με το θέμα της συζήτησης. Κοιτάζει στα μάτια τον συνομιλητή
της και δείχνει να τον συμμερίζεται.
Η Ναντίν διαθέτει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης παρόμοιο με αυτό που διαθέτει η φωνητική βοηθός Siri της
Apple και η Cortana της Microsoft. Μπορεί άνετα να εργασθεί ως προσωπικός βοηθός σε γραφεία και σε
σπίτια, καθώς επίσης να κρατά παρέα σε ηλικιωμένους ή σε παιδάκια. Αν θέλει, μπορεί επίσης να πάρει
εικονική μορφή (virtual) και να εμφανισθεί σε μια οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης.

Οι ερευνητές του ίδιου πανεπιστημίου παρουσίασαν κι ένα άλλο ρομπότ, τον EDGAR, που διαθέτει οθόνη
αντί για πρόσωπο και ανήκει στην κατηγορία των ρομπότ τηλεπαρουσίας. Καθισμένος μπροστά σε μια
διαδικτυακή κάμερα, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως (όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο) τις
κινήσεις του ρομπότ.
Οι εκφράσεις του προσώπου του χρήστη εμφανίζονται στην οθόνηπρόσωπο του ρομπότ σε πραγματικό
χρόνο, ενώ το ρομπότ, που διαθέτει δύο χέρια, μιμείται τις κινήσεις των άνω άκρων του χρήστη. Ο EDGAR
μπορεί, για παράδειγμα, να βγάζει λόγους σε συνέδρια, ενώ ο χρήστης βρίσκεται στην άλλη άκρη της Γης.
Χάρη στη δική του κάμερα, το ρομπότ μπορεί να συνομιλεί με όσους συναντά.

