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výzkum, vývoj, vzdělávání

Alquist nově umí odpovědět i obrázkem nebo 
videem. To bylo využito např. k tvorbě in-
teraktivního filmu o Karlu Čapkovi, kde se 
může divák ptát, co by jej o spisovateli zají-
malo (https://movies.alquistai.com/).

Dalším a posledním řečníkem worksho-
pu byl Ondřej Hrách. Zatímco ostatní členo-
vé týmu jsou studenti ČVUT, Ondřej je ab-
solventem bakalářského oboru mezikulturní 
komunikace na Filozofické fakultě Univerzi-
ty Karlovy, nyní tamtéž pokračuje v magist-
erském studiu překladatelství francouzštiny 
a tlumočnictví španělštiny, zabývá se počíta-
čovou podporou překladů a v týmu plní úlo-
hu jazykového konzultanta.

Ondřej Hrách uvedl, že při navrhování 
scénářů konverzace je třeba se zaměřit na tři 
oblasti. První je výstup, tedy to, co říká chat-
bot, druhá je vstup, tedy to, co říká uživatel, 
a třetí je oblast managementu dialogu.

Když Alquist položí uživateli jednoduchou 
otázku, např. jaká je jeho oblíbená barva, ne 
vždy se dozví konkrétní odpověď, např. že je 
to červená. Uživatelé často odpovídají, že ne-
vědí nebo že mají rádi všechny barvy. Alquist 
musí být připraven omluvně zareagovat rov-
něž na odpověď, že uživatel je slepý. Výjim-
kou nejsou ani nekooperující uživatelé, kteří 
na tuto otázku odpovědí, buď záměrně, nebo 
proto, že špatně rozuměli, zcela nesmyslně, 
např. „mám rád banány“.

Častý je také případ, že uživatel na otázku 
zareaguje otázkou. I na to musí být Alquist 
připraven. Na jednoduchou otázku, zda má 
uživatel rád brokolici, by bylo možné očeká-
vat odpověď „ano“ nebo „ne“, popř. „vlast-
ně nevím“, „jak kdy“ apod. Na tyto odpově-
di musí Alquist zareagovat zcela jinak než na 
odpověď otázkou: „A proč se, Alquiste, ptáš 
právě na brokolici?“

Užitečnou pomůckou při tvorbě dialogu je 
refrázování, kdy chatbot zopakuje uživatelo-
vu otázku. Je to současně ujištění, že si uži-
vatel s chatbotem správně rozumí. To je dů-

ležité u chatbotů, které nejen konverzují, ale 
vedou k určitému cíli. Například na uživate-
lovu otázku, zda si může objednat stůl pro pět 
lidí na sedmou hodinu, chatbot restaurace zo-
pakuje: „rezervuji vám tedy stůl pro pět osob 
na zítra na sedmou hodinu večer“.

Složitá je otázka prozodie, která je zvláště 
v angličtině důležitá. Angličtina totiž nemůže 
slovo zdůraznit změnou pořadí slov ve větě, 
jako to dovede např. čeština. V psaném textu 
je třeba se bez prozodie obejít, ale při převo-
du textu na řeč důraz na špatné slovo ve větě 
působí nepřirozeně, popř. i mění smysl věty.

Ještě složitější je naprogramovat zpěv. 
Alquist se zpívat teprve učí a první pokusy 
zní velmi neuměle, ale již jim lze říkat zpěv.

Častou otázkou je, proč Alquist neumí 
česky. Problém je v tom, že angličtina a češ-
tina jsou velmi rozdílné jazyky a systémy 
rozpoznávání řeči a formulování odpovědí 
pro češtinu je třeba začít navrhovat v podsta-
tě od nuly. Čeština je zvlášť z hlediska tvaro-
sloví mnohem bohatší než angličtina, proto je 
programování chatbotu v češtině obtížnější.

Z hlediska vedení dialogu je třeba co nej-
lépe uplatnit již uvedené konverzační stro-
my, aby rozhovor měl logický smysl. Al-
quist si pamatuje předchozí obrátky konver-
zace a snaží se udržovat dané téma, dokud 
to uživatele baví. Vždy je dobré, aby Alquist 
měl připravené otázky, kterými udrží dia-
log v chodu.

Alquist by ale neměl být jen encyklopedie. 
Pro dialog je důležité, aby Alquist prezento-
val i určité názory, pokud možno koherentně, 
a byl přiměřeně vtipný a zábavný.

Jaké jsou nejčastější překážky plynulosti 
dialogu? Především, ačkoliv se systémy roz-
poznávání řeči zlepšují, stále se může stát, 
že Alquist uživateli neporozumí nebo poro-
zumí špatně a snaží se odvést konverzaci pro 
uživatele nečekaným a nesmyslným směrem.

Dalším problémem je, že konverzace probí-
há simplexně. Alexa poslouchá jen tehdy, když 

nemluví, a naopak když mluví, neslyší. Jsou 
tedy omezeny bezprostřední reakce, a už vůbec 
si uživatel s Alexou nemohou skákat do řeči.

Velký problém je, že Alexa dokáže jen ro-
zeznávat slova a věty. Jenže zhruba 93 % lid-
ské komunikace probíhá neverbálně. Alexa 
nejen nevidí gesta a mimiku – to je stejné 
jako u telefonického rozhovoru –, ale nepo-
zná ani to, zda je uživatel důrazný, nejistý, 
rozčilený, smutný nebo veselý. Neumí pra-
covat s melodií hlasu a s emocemi, které 
hlas vyjadřuje.

A další problém Alquistu je v tom, že se 
pohybuje jen ve virtuálním světě. Člověk zís-
ká za život mnoho zkušeností s reálným svě-
tem, které Alquist nemá, a proto se může cho-
vat nelogicky, resp. logicky podle své omeze-
né strojové logiky.

Závěr

Tým Alquist AI pracuje kromě zdokona-
lování chatbotu Alquist na dalších projek-
tech z oblasti umělé inteligence a zpracování 
řeči, které mohou mít kromě účasti na soutě-
ži Alexa Prize i využití v průmyslové praxi. 
Proto také workshop pořádalo sdružení NCP 
4.0, podporující prosazování koncepcí chyt-
ré výroby. Workshop byl prvním ze série akcí 
propagujících zajímavé akademické a start-
-upové projekty.

Těm, kteří se chtějí o Alquistu dozvědět 
více, lze doporučit webové stránky projek-
tu (alquistai.com). S dvěma členy týmu Al-
quist AI budou mít zájemci možnost se setkat 
také na Fóru automatizace, které se bude ko-
nat v rámci doprovodného programu veletr-
hu Amper. Název přednášky, jež se uskuteční 
dne 19. 3. ve 12:45 bude Alquist: jak být lepší 
díky konverzační umělé inteligenci. Předná-
šet budou Jan Pichl a Petr Marek. Kompletní 
program fóra lze nalézt na www.automa.cz.

Petr Bartošík
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Standard umati™ (Universal Machine Tool 
Interface) učinil další krok k tomu, aby se stal 
všeobecně akceptovanou normou: Sdružení 
německých výrobců obráběcích strojů VDW 
a asociace OPC Foundation vytvořily společ-
nou pracovní skupinu a hledají další členy se 
zájmem o spolupráci. Skupina zahájila čin-
nost v lednu 2019 a jejími členy se mohou stát 
všechny podniky sdružené v obou asocia cích 
nebo přidružených sdruženích. Cílem je vy-
tvořit doplňkovou specifikaci OPC UA. Čle-
nové VDW do ní budou prosazovat poža-
davky výrobců obráběcích strojů i jejich zá-
kazníků z celého světa. To by mělo urychlit 
prosazení standardu v praxi.

Stejně jako u jiných mezinárodních no-
rem bude odborníkům nejprve představe-
na k připomínkám předběžná verze, draft. 
Po uzávěrce bude zpětná vazba vyhodno-
cena a relevantní připomínky budou zapra-
covány do finální verze standardu. Na roz-
díl od klasických standardizačních organiza-
cí v OPC Foundation zahrnuje standard také 
konfigurační soubory pro nastavení serverů 
OPC, které musí být instalovány v řídicích 
systémech strojů a starají se o aktuální ko-
munikaci.

Rozhraní Umati bylo poprvé představe-
no na veletrhu AMB 2018 v září ve Stuttgar-
tu. Celkem patnáct strojů od devíti výrobců 
s pěti různými řídicími systémy komuniko-
valo s četnými komunikačními partnery. Vý-
měna dat byla založena na výběru společně 
definované první sady parametrů. Zúčastně-

né firmy konstatovaly, že nastavení komu-
nikační sítě jim zabralo mezi osmi a šest-
nácti hodinami.

Dalším významným mezníkem pro 
Umati bude veletrh EMO v září 2019 v Ha-
nnoveru, kde se představí ještě více mezi-
národních partnerů podporujících rozhraní 
Umati. VDW proto vede intenzivní disku-
se s významnými partnery na trhu po celém 
světě. Navíc plánuje spolupráci se sester-
skými asociacemi v Evropě, USA, Japon-
sku, Čínské lidové republice, Jižní Kore-
ji apod.

Další informace jsou dostupné na www.
umati.info. Zájemci o spolupráci v pracov-
ní skupině se mohou hlásit na info@umati.
info. Více informací o veletrhu EMO zájem-
ci získají na stránce www.emo-hannover.de.
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