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SUMMARY
Nowadays Human-Computer Interfaces (HCI) are widely studied and became one of the major interests among scientific
community. Due to last decades progresses in the field of speech technologies, like Automatic Speech Recognition (ASR) and
Text-To-Speech synthesis (TTS) and in the field of Natural Language Processing (NLP), voice enabled interfaces and spoken
dialogue systems are hopefully going to became more and more common.
A dialogue management system is a system for managing the interactions between a person and a computer in a
conversational interface. Spoken dialogue systems can be classified in to three main types, according to the methods used to
control the dialogue with user: finite state-based systems, frame-based systems and agent-based systems. This paper
describes basic principles of these methods and their application in dialogue systems as well as dialogue management
techniques which have been developed for spoken dialogue systems and methods that have been adopted in some well-know
dialogue systems.
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1. ÚVOD
Modul manaovania dialógu (MD) je asto
vnímaný ako centrálny prvok automatizovaných
(interaktívnych) re ových komunika ných systémov
a v niektorých prípadoch riadi nielen interakciu
medzi systémom a pouívate om, ale aj interakciu
jednotlivých modulov systému. Jeho najdôleitejou
úlohou je vak riadenie dia ógu  v abstraktnom
vyjadrení  riadenie prechodu z jedného stavu
dialógu do iného. Mnoho dialógových manaérov
iniciuje alebo dokonca vykonáva interpretáciu
vstupných správ, generuje výstupné správy
a realizuje rôzne pecifické úlohy. Vo veobecnosti
mono kontatova , e systém manamentu dialógu
sa vyuíva na simulovanie dialógového procesu [1].
Techniky MD sú nevyhnutné pre systémy
vyuívajúce
rozpoznávanie
re i.
Dialógy
s hovoreným jazykom vyadujú komplikované
techniky modelovania, ktoré ale môu následne
zvýi ú innos techník rozpoznávania re i [2].
2. PRÍSTUPY K MANAMENTU DIALÓGU
Re ový dialógový systém v podstate pozostáva
z komponentov zobrazených na obr. 1. Architektúru
dialógového systému znázor uje obr. 2.
Vstupom do re ového dialógového systému je
re , ktorá je analyzovaná modulom na rozpoznanie
re i. Výstup z tohto modulu je text alebo prepísaná
re , ktorá je alej analyzovaná. Na základe analýzy
je odvodená sémantická informácia. Manaér
dialógu následne koordinuje ostatné komponenty
za ú elom dokonalého pochopenia vetkých
implikácií vstupu v aktuálnom kontexte. Modul
generovania
odpovede
generuje
odpove
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naj astejie vo forme prirodzeného textu, ktorý je
následne transformovaný re ovým syntetizátorom
do re ovej podoby (Text-To-Speech -TTS).
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Obr. 1 Komponenty re ového dialógového systému
Fig. 1 Components of spoken dialogue system
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Obr. 2 Architektúra re ového dialógového systému
Fig. 2 Architecture for spoken dialogue system
Hlavnou úlohu MD je riadenie postupnosti dialógu
a zárove musí by schopný zabezpe i tieto
innosti [3]:
rozhodnú , i bola od pouívate a získaná
poadovaná
informácia
pre
umonenie
komunikácie s externou aplikáciou,
komunikácia s externou aplikáciou,
spätné odovzdanie informácie pouívate ovi.
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V jednoduchých aplikáciách sú tieto innosti
prezentované vo forme procesov, ktoré sú zoradené
do presných skupín inností, t. j. systém zistí, resp.
overí, o chce pouívate vedie alebo robi , poradí
sa s externou aplikáciou a zobrazí spätne výsledky
pouívate ovi. astejie vak nastáva komplikovanejí proces ur ovania z dôvodu získania
nedostato ného mnostva informácií od pouívate a
potrebných na komunikáciu systému s externými
aplikáciami.
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ísla, ponuka, zruenie, preh ad). Okrem toho môe
pouívate v tejto konkrétnej architektúre pouíva
k ú ové slová ako: opakova  a zmeni  na
vyiadanie opakovania systémových výstupov a na
zmenu získaného predchádzajúceho parametra.
Vitajte v CPK automatickom klubovom rezerva nom systéme.
Viete ako systém poui

3. RIADENIE DIALÓGU
Riadenie dialógu môeme rozdeli do nasledujúcich skupín: systémovo riadené, pouívate sky
riadené a ich kombinácia.
V dialógu riadenom systémom kladie systém
sériu otázok potrebných na zistenie poadovaných
parametrov úloh od pouívate a.
V pouívate sky riadenom dialógu pouívate
riadi dialóg a kladie systému otázky tak, aby získal
potrebné informácie.
V zmieanom riadení dialógu je riadenie
rozloené medzi pouívate a a systém. Pouívate
môe kedyko vek klás otázky, pri om systém môe
prevzia riadenie získavania poadovaných informácií alebo objasni nejasné informácie.
V systémovom a zmieanom riadení dialógu je
nutné riadenie za ú elom stanovenia, ktoré otázky a
príkazy môe systém poadova a kedy.
Pre riadenie dialógu sú ur ené tri hlavné
stratégie:
Systémy s kone ným po tom stavov (Finite
State-Based Systems - FSBS) podporujú systémový
dialóg, v ktorom sú vetky otázky, na ktoré sa
systém pýta, vopred stanovené.
Formulovo riadené systémy (Frame-Based
Systems - FBS) sú predovetkým systémovo vedené,
hoci umo ujú pouívate ovi ur itý obmedzený
stupe prevzatia iniciatívy.
Agentové systémy (Agent-Based Systems ABS) sú charakteristické zmieanou iniciatívou.
3.1. Systémy s kone ným po tom stavov
truktúra dialógu v systéme s kone ným po tom
stavov (FSBS) je zobrazená vo forme stavu
prechodovej siete. Prechodová sie je tvorená
uzlami, ktoré predstavujú systémové otázky.
Prenosy medzi jednotlivými uzlami determinujú
vetky moné cesty dialógu. Tým sú teda
pecifikované vetky moné dialógy. Kadý stav
reprezentuje ur itú stavovú informáciu, v ktorej je
informácia
získaná
alebo
potvrdzovaná
pouívate om. Na obr. 3 je znázornený príklad
pouitia FSBS, ktorý bol aplikovaný v projekte
Danish Dialogue System [4]. Predstavuje pouitie
FSBS na modelovanie postupného dialógu ur eného
pre automatické rezerva né sluby. V tomto dialógu
postupuje systém cez sériu prenosových stavov,
ktoré determinujú odpovede pouívate a. Vyskytujú
sa tu rozli né monosti vo by uzlov a slu iek, ktoré
sú znázornené pomocou poddialógov (napr. overenie
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eláte si pokra ova

"Nie"
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Obr. 3 Príklad pre dialógový graf ur ený
pre rezerva né automatickú slubu
Fig. 3 Example of dialogue graph for an
automatic book service
Hlavná výhoda FSBS spo íva v jeho
jednoduchosti. Siete prenáajúce stavy sú ur ené na
modelovanie dialógov v dobre trukturovate ných
úlohách. Získavané informácie sa menia v presne
stanovenej postupnosti, pri om sa zachováva
systémové riadenie dialógu, ktoré definuje, ktorá
otázka bude nasledova .
alími vhodnými príkladmi FSBS sú dotazníky,
cestovné dotazy alebo podadresárová spolupráca za
predpokladu, e dialóg je vedený základnými
otázkami kladenými systémom za ú elom zistenia
presného po tu definovaných odpovedí.
Modely dialógov s kone ným po tom stavov nie
sú vhodné pre modelovanie netrukturovaných úloh,
ktoré sú charakterizované podúlohami. Tieto
podúlohy sú náro né na predikciu i u pomocou
informácií modelovaných na rozli nej úrovni
abstrakcie alebo komplexnými závislos ami medzi
informa nými polokami [6].
3.2. Formulovo riadené systémy
Formulovo riadené systémy (FBS) sú zaloené
na analógii s vypl ovaním formuláru (form filling),
kde je preddefinovaná skupina informácií zaradená
skôr, ne sa vytvorí dialóg z preddefinovaných
postupností otázok. Napr. v projekte Philips
automatic train timetable information system sú
otázky, ktoré by sa mohol systém opýta , zahrnuté
spolo ne s predpokladmi, t. j. za akých podmienok
môu by poloené [7]. Komponent na manaovanie
dialógu (vi obr. 1) rozhodne o otázke, ktorá bude
nasledova na základe splnenia podmienok, pri om
vak
informácie
nemusia
by
získavané
v chronologickom poradí. Na výber poadovaných
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otázok sa v ur itej etape dialógu môu vybra rôzne
faktory. V projekte Philips SpeechMania je kadá
dialógová akcia (zahr ujúca dialógy) kódovaná
k ú ovým slovom, ktoré ur uje prioritu dialógovej
innosti a nasledovne postupnosti dialógu [8].
Existujú aj iné formy, ktoré môu by vyuité na
riadenie FBS Sú to: E-forma, schéma, grafická
truktúra úloh a typová hierarchia [9].
E-forma (elektronická forma) je vyuívaná ako
rozhranie medzi hovorenou re ou a databázou.
Rozliuje popísané typy foriem a formúl. Formy
a formuly sú usporiadané do slotov, ktoré môu ma
rôznu prioritu pre pouívate ov (napr. pre niektorého
pouívate a môe by rozhodujúca skôr farba auta
ne typ alebo funk nos ). E-forma umo uje
preskúma mnohonásobné kombinácie na nájdenie
najvhodnejej odpovede, ktorá sp a pouívate ove
poiadavky. Selekcia vhodnej odpovede je uvedená
ako optimaliza ná úloha, ktorá vyaduje viac, ne
len výber záznamov z databázy.
Schémy sú pouité v systéme Carnegie Mellon
Communication na modelovanie komplexnejích
úloh, ne len na získavanie základných informácií,
ktoré vyuívajú formy [10]. Schéma je stratégia na
doplnenie cie ov v úlohovo vedenom dialógu (taskbased dialogue) ako je napr. ur enie cestovného
plánu.
Grafická truktúra úloh predstavuje podobnú
schématickú truktúru ako E-forma. Je pouívaná na
ur enie správania sa modulu ur eného na riadenie
dialógu ako aj modulu rozpoznávania re i [11]. Graf
znázor uje vz ahy medzi elementami sluieb
zákazníckych aplikácií a je pouitý na poskytnutie
kontextovej interpretácie hovorenej výpovede
získanej v dialógu.
Typ hierarchie môe by podobne vyuívaný na
modelovanie sféry dialógu, ako aj základ pre
objasnenie nejasných otázok [12]. Za predpokladu,
e informácie v hierarchii môu chýba alebo sú
nedefinované, sú generované iadosti za ú elom
dosiahnutia splnenia a objasnenia nejasných otázok
v dialógu.
3.3. Agentové systémy
Pojem agentové systémy (ABS) naiel irí
základ v odbore známom pod pojmom umelá
inteligencia.
ABS sú navrhované na komplexnú komunikáciu
medzi systémom, pouívate om a základnou
aplikáciou tak, aby rieila nejakú úlohu alebo
problém. ABS sa zameriavajú na modelovanie
dialógov ako vzájomnej spolupráce medzi
inteligentými agentami.
Z poh adu riadenia dialógu môeme ABS
za leni do nasledujúcich skupín [3]:
-

Systémy vyuívajúce teóriu overovania,
Systémy vyuívajúce plánovanie,
Systémy s distribuovanou architektúrou,
Systémy na báze racionálnej interakcie.

4. PRÍKLAD DIALÓGU
V tomto odstavci popíeme príklad dialógu,
ktorý je vedený medzi uívate om a systémom vo
formulovo riadenenom systéme (FBS). Dialóg
znázor uje, ako je systém schopný reagova na
jednotlivé vyjadrenia získané od pouívate a.
Systém:
Pouívate :
Systém:
Pouívate :
Systém:
Pouívate
Systém:
Pouívate :
Systém:

Dobrý de . Vitajte v informa nom
systéme. Ako vám môem pomôc ?
Chcel by som letie z Koíc do Paría.
Kedy chcete letie z Koíc do Prahy?
Nie do Prahy ale do Paría..
Prepá te, kedy chcete letie z Koíc do
Paría?
Vo tvrtok 20.08.2004 o 8:00.
Take vo tvrtok 20.08.2004 letí lietadlo
z Koíc do Paría o 8:30 s príletom
12:00. eláte si rezervova letenku?
Nie akujem ..........
akujem, e ste vyuili nae sluby a
prajeme Vám  astnú cestu a prijemný
de !

V dialógu nie je preddefinovaná presná
postupnos
krokov, ktoré budú nasledova .
Postupnos sa pecifikuje a na základe kontextu
získaného z pouívate ových odpovedí. Take
z danej postupnosti výmien medzi pouívate om
a systémom si systém získava potrebné údaje, ktoré
sú nevyhnutné na splnenie danej úlohy. V dialógu si
systém explicitne overuje získané údaje od
pouívate a a zárove h adá prísluné rieenie na
nájdenie rieenia, v naom prípade nájdenie
leteckého spojenia medzi Koicami a Paríom.
FBS môe nájs iroké uplatnenie v systémoch
ur ených na informovanie cestujúcich, ako to
znázor uje táto aplikácia ur ená pre asisten né
sluby leteckých spolo ností.
5. ZÁVER
Pri návrhu re ového dialógového systému je
nutné na základe týchto prístupov na MD uvaova ,
ktorý prístup je pre danú aplikáciu najvhodnejí.
Siete s kone ným po tom stavov (FSBS) sú
ur ené pre jednoduché dobre trukturované úlohy,
ktoré môu by rozloené do presne definovaných
podúloh. Sú taktie ur ené pre úlohy vyadujúce
postupné vypl ovanie vo forme dotazníka (form
filling). FSBS je systémovo vedený cez preddefinovanú dialógovú cestu, od ktorej sa uívate
nemôe odchýli . Ako odpovede pouívate a by boli
ideálne krátke odpovede vo forme jednoduchých
slov a fráz. Hlavná úloha pri návrhu takéhoto
systému vyaduje systémovú jednozna nos na
formuláciu a na obmedzenie pouívate ových
odpovedí. Tieto systémy vyuívajú stavovú
prechodovú sie , ktorá má presnú truktúru
Nevýhodou systému s kone ným po tom stavov je,
e nie je flexibilný a nemôe by jednoducho
navrhnutý na potvrdenie pouívate a vykona

60

korekcie predchádzajúcich získaných hodnôt, alebo
jednoducho zmeni jednu podúlohu na inú [13].
Formulovo riadené systémy (FBS) umo ujú
vyí stupe flexibility, pretoe pouívate môe
poskytnú viac informácií ne vyadujú systémové
otázky a na záver ich nepotrebuje dop a v presnom
ase (one-time), ak to nie je moné. Systém si
zachováva záznam o tom, ktorá informácia je
nevyhnutná a na základe toho sa opýta adekvátnu
otázku. FBS sú obmedzené získava základné
informácie s úlohami bez monosti sprostredkovania
informácií. V systéme zaloenom na konverza nej
agentúre (conversational agency) môu by tieto
správania flexibilnejie a môu by zaloené na
procese jasného uváenia systému. FBS predstavuje
poskytnuté rieenie s vä ou flexibilitou oproti
systému FSBS.
V agentových systémoch je komunikácia
znázornená ako interakcia medzi dvomi agentmi,
pri om kadý z nich je schopný uvaova o svojich
innostiach a poznatkoch, ktoré nadobudol po as
dialógu. Tieto systémy predstavujú zmieanú
iniciatívu na riadenie dialógu.
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