


Mike: Ένας ψηφιακός βοηθός για 
υποστήριξη εκμάθησης Αγγλικών
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Νάσος Κατσαμάνης

Κύριος Ερευνητής

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Τεχνολογίες ψηφιακών βοηθών για την υποστήριξη 
πολυτροπικών διαλόγων
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Θέλουμε φυσική αλληλεπίδραση 
στην ξένη γλώσσα σε ρεαλιστικές 
συνθήκες.
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Τεχνολογίες Ψηφιακών Βοηθών
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Αναγνώριση Φωνής

• Αξιοποίηση εργαλείων ανοιχτού κώδικα

• Kaldi speech recognition toolkit

• Σύνδεση με υπηρεσίες αναγνώρισης φωνής στο cloud

• Google cloud speech API

• Βασική πρόκληση:

• Αναγνώριση φωνής για ανθρώπους που δεν μιλούν καλά τη 
γλώσσα
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Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας και Διάλογος
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Οπτικοακουστική Σύνθεση Φωνής
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Εκπαιδευτικά Σενάρια

• Έχουν υλοποιηθεί 14 σενάρια προφορικής αλληλεπίδρασης 
μαθητή-Ψηφιακού Βοηθού. Τα σενάρια αυτά καλύπτουν τα 
επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες

• Κάθε σενάριο αντιπροσωπεύει:

α) ένα γραμματικό φαινόμενο

β) μία επικοινωνιακή λειτουργία (communicative function)

γ) μια επικοινωνιακή περίσταση (communicative context)
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Ο Mike σε δράση
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Και τώρα τι; 

• Ο/Η ψηφιακός βοηθός ως σύντροφος στη μάθηση

• Συμμετοχή και περισσότερων ατόμων στα σενάρια

• Αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας

• Ο ψηφιακός βοηθός αποκτά και σώμα 

• Παραγγελία σε εστιατόριο, αλληλεπίδραση με τον/τη 
σερβιτόρο

• Επίσκεψη σε μουσείο, συζήτηση με τον/την ξεναγό



Σας ευχαριστώ!
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Τα παρουσιαζόμενα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 031 με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αναλυτικά: "Υπολογιστικές 
Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης” (MIS 5002437) με 3 υποέργα: Υποέργο 1 
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης», Yποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης 
Περιεχομένου στον Πολιτισμό», Yποέργο 3 «ΜΕΔΑ: Μεγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής 
Διαχείρισης» και “Καινοτόμος εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή περιβάλλοντα” (MIS 
5002434) με Υποέργο 1: “Καινοτόμος εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή 
περιβάλλοντα”.


