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Nejpoužívanější funkce voice asistentů
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http://alquist.ai



Social Bot
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Amazon Alexa Prize
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Amazon Alexa Prize
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Co jsme získali?
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Co jsme získali?
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Data



Co jsme získali?
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Data
+



Co jsme získali?
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Data
+

Uživatelský 
feedback
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Technologie



Co musí zvládat chatbot?

● Otázky před samotným vývojem:
○ Jak vyvážit ML části systému a 

manuální práci
○ Jak zvládat více uživatelů 

najednou
○ Jak udělat chatbota jednoduše 

rozšiřitelného
○ Jak zvládat velký počet requestů 

najednou
○ Jak zařídit, aby byl chatbot 

stabilní
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Tok informací

16

Rozpoznání 
řeči

Převod 
textu na 

řeč

Načtení 
kontextu

Porozumění 
přirozenému 
jazyku (NLU)

Přepínání 
témat

Dialogový 
manažer

Uložení 
kontextu

Externí 
znalost



Rozpoznávání významu vět
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What is you favorite sport? - Oblíbená věc

Do you like Bohemian Rhapsody? - Názor

Let’s chat about movies! - Pojď se bavit o

What’s your name? - Jméno



Rozpoznávání typů vět
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Statement

Acknowledge

Statement-opinion

Abandoned

Agree
Appreciation

Yes/No question

Non-verbal

Yes answers

Conventional closing



Detekce entit
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I really enjoy watching Hunger Games.

● Hunger Games - movie series

I want to talk about my life.

● My life - dialogue topic

What is your favorite sport.

● Sport - favorite entity



Řešení nejednoznačnosti typu

20

I like Harry Potter.

● Harry Potter - movie series
● Harry Potter - book series
● Harry Potter and the 

philosopher's stone - book
● Harry Potter and the 

philosopher's stone - movie



Analýza sentimentu
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I usually watch movies at home. - Neutrální

Swimming is the most boring sport to 
watch. - Negativní

This movie is one of the best I have ever 
seen! - Pozitivní
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Řízení 
dialogu



Rule-based chatbots

question = “How are you?”

if response == “good”: answer(“That’s great!”)

if response == “well”: answer(“That’s good!”)

if response == “bad”: answer(“Don’t worry”)

if response == “I don’t know”: answer(“Nevermind”)
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Neuronové sítě

24



Neuronové sítě
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Stromy dialogů
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Trénování
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Alquist: I heard that 
#Author# is a big star. Is 
it true?
User: Yes
Alquist: I knew that.

Alquist: I heard that 
#Author# is not very 
famous.
User: I’m not sure
Alquist: Well I heard 
about that...

Alquist: I heard that 
#Author# is very popular.
User: No
Alquist: No? Well my 
knowledge is wrong.

Dialogový
designer

Strojové 
učení



Graf témat
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Externí zdroje znalostí
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Typy odpovědí
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Alquist

Is ( it |  that ) true?
Am I right?
Right?

Alquist Alquist Alquist



https://movies.alquist.ai
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Co můžeme 
nabídnout?



● Rozpoznávání významu 
věty

● Rozpoznávání typů vět
● Detekce entit
● Analýza sentimentu

Technologie pro chápání vět
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Technologie pro vedení dialogu
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● Vybrání nejlepší odpovědi
● Sledování kontextu
● Práce s pamětí



● Editor dialogů
● Nástroje pro zpracování 

dialogových dat
● Analytické nástroje

Nástroje a editory
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Konverzační data
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● Záznamy proběhlých 
rozhovorů

● Ohodnocené konverzace
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Virtuální recepční?

Osobní učitel?

Robotický průvodce?

Stroj ovládaný 
hlasem?
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Co dalšího 
společně 

VYTVOŘÍME?



@AlquistAI/alquistAI

AlquistAI

www.alquist.ai

/alquistAI
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https://twitter.com/AlquistAI
http://www.alquistai.com

