
БАЗИЛЕВИЧ ДАНИЛО 

приклад вкористання 
глоовог поічника

ВИСНОВКИ

Узявши до уваги результати апробації голосового помічника, у ході подальшої роботи над   
програмним продуктом було удосконалено існуючі та додано нові міні-сценарії, а також 
удосконалено алгоритм роботи голосового помічника. Робота має прикладне значення. 
Програмний продукт можна удосконалити шляхом додавання нових функцій

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

програми «віртуальні асистенти»

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

голосові помічники

МЕТА РОБОТИ 

удосконалити існуючий голосовий помічник, який дозволяє взаємодіяти з персональним комп’ютером за допомогою 
голосу, шляхом покращення існуючих та додавання нових функцій

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

1 Проаналізувати результати апробації голосового помічника.

2 Удосконалити алгоритм роботи помічника.

3 Удосконалити сценарій діалогу за помічником.

4 Удосконалити існуючі та розробити нові функції голосового помічника.

5 Провести тестування удосконаленого голосового помічника.

Дабдіна Олена Станіславівна, заступник директора з НВР 
Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради 
Харківської області, «спеціаліст вищої категорії», учитель-
методист

СЦЕНАРІЙ ДІАЛОГУ З ГОЛОСОВИМ ПОМІЧНИКОМ

Старт

0.0. Вітання
system

Привіт. Чим 
можу бути 
корисна?

1.0. Новий користувач

system

Як Вас звуть?

user

Данил.

system

Тепер я буду 
називати Вас 
“Данил”.

1.1. Існуючий користувач

user

Привіт.

system

Ще раз вітаю, 
Данил.

Новий користувач

Існуючий 
користувач

Дізнатися ім’я 
помічника

Дізнатися ім’я 
користувача

Зробити пошук в 
Інтернеті

Перекласти слова 
або речення

Відкрити YouTube

Назвати формули 
скороченого 

множення

Пішохідні 
переходи

Ігри

Подяка

Завершення 
роботи

Калькулятор

2.0. Дізнатися ім’я помічника
user

Як тебе звуть?

system

Сара.

2.1. Дізнатися ім’я користувача

user

Як мене звати?

system

Ви просили 
називати Вас 
Данил.

2.2. Зробити пошук в Інтернеті
user

Зроби пошук в 
Інтернеті.

system

Що Ви хочете 
знайти, Данил?

user

Котики.

system

Шукаю. Ось 
результати.

2.3. Відкрити YouTube

user

Відкрий YouTube.

system

Вже відкриваю, 
Данил.

user

З англійської на 
російську.

system

Скажіть, що Вам 
перекласти.

user

Hi. It's a nice day 
today.

system

Російською “Hi. It's a nice day today.” буде 
“Привіт. Сьогодні гарний день.”.

user

З російської на 
англійську.

system

Скажіть, що Вам 
перекласти.

user

Привіт. Сьогодні 
гарний день.

system

Російською “Hi. It's a nice day today.” буде 
“Привіт. Сьогодні гарний день.”.

2.4. Перекласти слова або речення

user

Переклади 
слова.

system

Я вмію перекладати тільки з російської 
на англійську або навпаки. Як Ви хочете 
перекласти?

З англійської на російську

З російської на англійську

user

Квадрат суми.

system

Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на 
другий плюс квадрат другого виразу.

user

Квадрат різниці.

system

Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрат першого виразу відняти подвоєний добуток цих виразів 
додати квадрат другого виразу.

user

Різниця 
квадратів.

system

Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці та суми цих виразів.

user

Куб суми.

system

Куб суми двох виразів дорівнює куб першого виразу додати потроєний добуток квадрата першого та другого 
виразу додати потроєний добуток першого та квадрата другого виразу, додати куб другого виразу.

user

Куб різниці.

system

Куб різниці двох виразів дорівнює куб першого виразу відняти потроєний добуток квадрата першого та 
другого виразу додати потроєний добуток першого та квадрата другого виразу, відняти куб другого виразу.

user

Сума кубів.

system

Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів та неповного квадрата різниці цих виразів 
(квадрат першого виразу відняти добуток цих виразів, додати квадрат другого виразу).

user

Різниця кубів.

system

Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та неповного квадрата суми цих виразів 
(квадрат першого виразу додати добуток цих виразів, додати квадрат другого виразу).

2.5. Формули скороченого множення
user

Назви формули 
скороченого 
множення.

system

Яку формулу вам 
назвати?

Квадрат суми

Квадрат різниці

Різниця квадратів

Куб суми

Куб різниці

Сума кубів

Різниця кубів

user

Скласти.

system

30.00.

user

Відняти.

system

20.00.

user

Помножити.

system

125.00.

user

Розділити.

system

5.00.

2.6. Калькулятор
user

Відкрий 
калькулятор.

system

Перше число?

user

25.

system

Друге число?

user

5.

system

Скажіть дію.

Скласти 

Відняти

Помножити

Розділити

2.7. Пішохідні переходи
user

Де є пішохідні 
переходи зі 
звуковим 
супроводом?

system

Який район Вам 
потрібен, Данил?

user

Немишлянський.

system

Яка вулиця Вам 
потрібна?

user

Вулиця Амосова.

system

На вулиці Амосова немає пішохідних переходів зі звуковим 
супроводом біля гімназії 14, школи 145, магазину АТБ.

2.10. Завершення роботи
user

Бувай.

system

До побачення.

2.9. Подяка
user

Дякую.

system

Звертайтесь.

user

Зрозумів. Дякую.

system

Завжди будь 
ласка.

2.8. Ігри
user

Давай пограємо 
в ігри.

system

Давайте. У яку 
гру зіграємо?

Вихід

Гра “Хрестики-
нолики”

Гра “Камінь, 
ножиці, папір”

Гра “Магічний 
шар”

Гра “Підкинь 
монетку”

system

Нічия.

system

Вітаю. Виграв Х.

system

Вітаю. Виграв О.

3.0. Гра “Хрестики-нолики”

user

Давай пограємо 
у “Хрестики-
нолики”.

system

Гра “Хрестики-
нолики” тільки 
для двох гравців, 
тому прихопіть 
друга.

system

Куди поставимо 
Х?

user

Один.

system

Куди поставимо 
О?

user

Два.

Нічия

Виграв Х

Виграв О

user

Ножиці.

system

Ви обрали 
ножиці. 

Я обрала папір.

Ви виграли.

user

Папір.

system

Ви обрали папір. 

Я обрала ножиці.

Я виграла.

user

Камінь.

system

Ви обрали 
камінь. 

Я обрала камінь.

Нічия.

3.1. Гра “Камінь, ножиці, папір”
user

Давай пограємо 
у “Камінь, 
ножиці, папір”.

system

Оберіть камінь, 
ножиці або папір.

Користувач 
вибрав знак 

сильніше

Помічник вибрав 
знак сильніше

Вибір користувача 
співпадає з 

вибором 
помічника

system

Орел.

system

Решка.

user

Ні.

user

Так.

system

Шар каже: “Так”. 

system

Шар каже: 
“Прогноз 
добрий”. 

system

Шар каже: 
“Однозначно 
так”. 

system

Шар каже: “Моя 
відповідь: “Ні””. 

system

Шар каже: “Мої 
джерела кажуть: 
“Ні””. 

system

Шар каже: “Духи 
кажуть: “Ні””. 

system

Шар каже: “Ні”. 

system

Шар каже: “Не 
зараз”.

system

Шар каже: “Духи 
кажуть: “Так””. 

3.2. Гра “Магічний шар”

user

Візьми магічний 
шар.

system

Поставте 
питання 
магічному шару, 
не вимовляючи 
його вголос.

system

Готові почути 
відповідь?

3.3. Гра “Підкинь монетку”
user

Підкинь монетку.

Користувач не 
готовий почути 

відповідь

Користувач 
готовий почути 

відповідь

Випав орел

Випала решка

Легенда
system

Як Вас звуть? -  крок помічника.

user

Данил. -  крок користувача.

Новий користувач -  команда помічника.

-  користувач обирає команду з переліку команд.

-  помічник виконує команду у залежності від дій користувача.

-  помічник дає відповідь у залежності від випадкових чисел.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

аналіз синтез порівняння

РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ

10

9

8

7

6

5

8,17
8,54

8,89
9,22

8,11
8,48

8,07

8,57

Група А, середній бал Група Б, середній бал

Середній бал до початку апробації (англійська мова)

Середній бал до початку апробації (математика)

Середній бал після завершення апробації (англійська 
мова)

Середній бал після завершення апробації  (математика)

Голосовий помічник

Науковий керівник

, учень 11 класу Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5488&m=db

