
Uzly
Rozlišují se dva druhy uzlů, jež mají dopad na 
tempo dialogu:

● Procesní (3,4,5,6) – po jejich dosažení ihned 
vybrána jedna z odchozích hran a výpočet po 
ní pokračuje dál,

● blokující (7) – zde je výpočet přerušen, aby 
mohl být přijat vstup od uživatele.

Pro modelování dialogu hraje roli, v jakém 
pořadí budou zkoušeny odchozí hrany uzlu, 
dostupné je:

● prioritní uspořádání (4),
● vážené náhodný výběr (6, 7, 5) – pro 

přirozenější chování ve smyčkách.

Podle polohy v síti se uzly implicitně dělí na:

● výchozí (4) – začátky výpočtu a cíle zanoření 
do podsítě,

● cílové (5) – dosažení indikuje úspěšný 
průchod sítí,

● vnitřní (6, 7),
● izolované (3) – dočasné, neúčastní se výpočtu.
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Co je AIML?
Jde o dialekt XML, programy jsou tvořeny 
souborem spouštěcích vzorů (ty jsou 
srovnávány s uživatelským vstupem) a k nim 
příslušných odpovědí.

Součástí odpovědí jsou kromě textu i 
rozšiřující značky. Ty mimo jiné umožňují

● rekurzivní zpracování části odpovědi,

● ukládání zjištěných údajů a přístup k nim,

● transformace vnořeného obsahu,

● podmíněné zpracování

● či ovlivňovat průběh hledání vhodné 
odpovědi.[1]

Úvod
Díky své popularitě se jazyk AIML dočkal 
mnoha aplikací (např. služby pro zasílání 
zpráv, automatizace zákaznické podpory, 
interaktivní vyhledávání, reklama, 
asistované vyplňování formulářů), které 
mají odlišné požadavky od původního určení 
jazyka (tvorba jednoduchých konverzačních 
robotů): zejména v oblasti řízení dialogu, 
kdy je vyžadována větší kontrola nad 
průběhem a naplněním cíle rozhovoru.

Práce si klade za cíl poskytnout 
programátorovi v AIML dosud chybějící 
nástroj pro návrh struktury dialogu, a 
ulehčit mu tak tvorbu komplexnějších 
účelových robotů.

Řešení
Jako vhodný způsob implementace řízení dialogu byla zvolena adaptace rozšířených přechodových sítí (inspirovaná 
DAF z [3]), které jsou pro zachování kompatibility s běžnými interprety implementovány přímo v AIML.

Vedení konverzace je modelováno průchodem rozšířenou přechodovou sítí, jejíž uzly představují okamžiky výpočtu 
reakce konverzačního agenta, ve kterých má na výběr z více alternativ.

Tyto alternativy jsou představovány odchozími hranami. S každou z nich je spojen test, který je vyhodnocen před tím, 
než se provede přidružená akce (kterou může být i samotná odpověď) a zpracování se přesune do koncového uzlu 
hrany.

S rekurzivním charakterem RPS se nakládá tak, že jsou vnořené sítě přidávány na zásobník, který lze na začátku 
výpočtu předvyplnit sítěmi, kterými se má dle záměru programátora projít až do vyčerpání (úspěšné ukončení 
konverzace). Nad rámec modelu RPS je navržen způsob, jak v AIML zajistit aktivaci sítí mimo pořadí díky uspořádání 
porovnávacích vzorů AIML při hledání odpovědi.

Rozšířené přechodové sítě
Přechodová síť je orientovaný graf, který 
obsahuje

● výchozí vrchol,

● koncové vrcholy,

● hrany (s podmínkami, které musí být 
splněny před tím, než po nich může 
výpočet pokračovat).

Typickým vstupem do sítě je věta a ukazatel 
na slova věty. Postup po některých hranách 
posouvá ukazatel směrem ke konci věty. 
Syntaktická analýza věty pomocí přechodové 
sítě pak odpovídá nalezení cesty z výchozího 
uzlu do některého z koncových, po níž lze 
všechny podmínky uložené hranami cesty 
splnit.

Rozšířené PS mají navíc

1. paměť (hrany mohou kromě testů její 
obsah modifikovat),

2. rekurzivní povahu (hrany si mohou klást 
jako podmínku přechodu úspěšně projití 
výpočtu určitou podsítí).[2]

Implementace zásobníku
Jelikož je rozšířeným přechodovým sítím vlastní 
nedeterministický průběh výpočtu, který je simulován 
backtrackingem, bylo nutné pro životaschopnou implementaci v 
AIML vyvinout vlastní funkční zásobník.

Jazyk sice disponuje rekurzivní značkou v rámci odpovědí, ta 
ovšem nedostačuje. A to především proto, že průběh výpočtu v síti 
je přerušován v blokujících vrcholech, které čekají na reakci 
uživatele, ovšem výpočet odpovědi v AIML přerušit nelze.

Implementace využívá standardní chování interpretů vzhledem k 
proměnné pojmenované jako „TOPIC“, jež slouží k nastavení 
aktuálního tématu konverzace. Nastavení témat je totiž 
prostředkem, jak ovlivnit porovnání vzorů, který nezávisí na 
aktuálním uživatelském vstupu.

Závěr
Práce prokazuje, že oblast řízení dialogu představuje perspektivní 
směr rozšíření možností jazyka AIML, aniž by bylo nutné měnit 
specifikaci interpretu. Ve zvolené implementaci přispívá k řešení 
problému především návrhem kódování explicitního zásobníku 
stavů a způsobu, jak pomocí něj postavit na dané platformě 
grafového správce dialogu.

Poznatky z provedení praktické části vybízejí k dalšímu výzkumu 
otázky vhodného propojení řízené části a části robota vyvíjené 
mimo navržený systém.
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Vývojové prostředí
Výsledné vývojové prostředí je desktopová aplikace, jež umožňuje 
uživateli

● navrhovat sítě konverzace,
● pohodlně editovat prvky sítí,
● konfigurovat a testovat navrženého robota,
● vyexportovat jej do .aiml souborů, které jsou spustitelné v 

běžných interpretech.

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

● rozhraní pro práci s více dokumenty (MDI),
● okamžitá validace kódu (datových typů AIML i šablon s 

odpověďmi),
● hlídání konzistence souboru sítí.

Poděkování
Děkuji především panu docentu Vladislavu 
Kuboňovi za trpělivé a podnětné vedení a 
paní doktorce Silvii Cinkové za cennou 
konzultaci.

Použité nástroje
● Vlastní striktní interpret jazyka AIML,

● jazyk a platforma Java 7, grafický toolkit 
Swing,

● zvýrazňovač syntaxe XML XMLEditorKit z 
knihovny Bounce od Roba Camicka,

● rozvržení formulářových prvků 
WrapLayout,

● knihovna Google Guava.

Výchozí omezení
● Fixace na jazyk AIML, který postrádá 

podporu aritmetiky.

● Proměnné nelze porovnávat vůči sobě, 
ale vždy pouze oproti konstantnímu 
vzoru.

● Implementace musí využívat a spoléhat 
se především na základní konstrukty a 
procesy jazyka (u nichž lze očekávat 
lepší výkon v interpretech), než na 
simulaci imperativního programu v těle 
odpovědi.

● Návrh by měl být dostatečně robustní, 
aby odolal efektům uživatelského kódu 

v hranách sítě.

Uživatel navrhne v IDE graf sítí.

Jak se generuje kód robota?

Graf každé sítě se projde a její prvky se 
převedou a doplní na uzly AIML dokumentu 
tak, aby byl při nativním porovnávání vzorů 
v AIML zachován průběh výpočtu v síti.

Vygenerují se pomocné uzly pro manipulaci 
se zásobníkem a pro náhodný výběr 

následující hrany.

Objektový model dokumentu jazyka AIML se 
vypíše do zdrojového kódu.

Pro export se kód naformátuje.

Zdrojový kód je na požádání načten 
testovacím interpretem.

Pracuje robot 
podle 

přestav?

 <topic name="HLAVA *">
    <category>
        <pattern>*</pattern>
        <template>Na vrcholu zásobníku je HLAVA.</template>
    </category>
</topic>

Hrany
Každé hraně lze přiřadit kód, který se má v 
případě průchodu po ní provést. Prostředí 
podporuje několik druhů testů u hran sítě, 
které vycházejí z možností čistého AIML:

● bezpodmínečný přechod (TRANSITION) – při 
zanedbání související akce a typu uzlů 
ztotožňuje uzly,

● porovnávání vstupu a vzoru (PATTERN) – v 
AIML přirozeně užívané při hledání odpovědi 
pro daný vstup,

● výstup oproti vzoru (CODE),
● proměnná oproti vzoru (PREDICATE),
● test na úspěšný průchod specifikovanou 

podsítí (SUBNETWORK).

 <topic name="*">
    <category>
        <pattern>*</pattern>
        <template>
            <set name="TOPIC">HEAD <topicstar/></set>
        </template>
    </category>
</topic>

<topic name="* *">
    <category>
        <pattern>*</pattern>
        <template>
            <set name="TOPIC"><topicstar index="2"/></set>
        </template>
    </category>
</topic>

Testování vrcholu zásobníku

Přidání stavu HEAD na zásobník

Odebrání vrcholu zásobníku

ano

ne
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