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A természetes nyelvek gépi feldolgozásának, és tágabb körben a mester-
séges intelligencia kutatásának egyik legfontosabb célja a párbeszédre képes
ágensek megvalósítása. Már a Mesterséges intelligencia (MI) kutatásának
hajnalán Alan Turing úgy határozta meg az intelligens gépet, hogy az képes
társalgásra egy emberi partnerrel úgy, hogy egy másik emberi résztvevőt
teljes mértékben, megkülönböztethetetlenül helyettesíteni tud [31].

Turing egyik legfontosabb érve, hogy tesztje magába foglalja az emberi
tapasztalat szinte minden szegletét, hiszen bármiről folyhat a párbeszéd.
Az egyik első rendszer, ami egy társalgásra képes ágenst valósított meg, az
ELIZA [33] volt. Habár egy egyszerű, szabályalapú rendszer volt, mégis
képes volt néhányakat meggyőzni arról, hogy valójában ember. Ehhez egy
trükkel megkerülte Turing kritériumát: személyközpontú pszichoterapeutát
szimulált, így nem kellett ismeretekkel rendelkeznie a világról. Azóta is
rengeteg hasonló ún. chatbotot fejlesztettek – például a Loebner-díj keretében
[22] – de a Turing-tesztet még nem sikerült teljesíteni.

A dialógusrendszerek egy másik, alkalmazásközpontúbb területén a fel-
használót valamilyen cél elérésében segítő rendszereket készítenek. Ezeket
ipari szereplők és egyetemek egyaránt fejlesztik. Előbbire példa az AT&T
által működtetett “Hogyan segíthetek?” dialógusrendszer, ami több, mint
15 millió telefonhívást irányított havonta [18, 19], utóbbira pedig az MIT-n
fejlesztett Mercury repülőgép járatfoglalás rendszer [29].

Közös jellemzőjük ezeknek a rendszereknek, hogy csak az adott, a célnak
megfelelő szűk részterületen működnek, és nagyon sok mérnöki munkával, a
szűkséges tudás nagy részét manuálisan beágyazva készítik őket [21]. Talán
a legismertebb mai dialógusrendszer az Apple Siri. Ez a rendszer is csak
jól meghatározott, manuálisan összeállított ontológiáknak megfelelő szűk
részterületeken működik – mint például az asztalfoglalás egy étteremben –
amiket a felhasználó által használt kulcsszavak alapján ismer fel [9]. Látható,
hogy ezek a gyakorlatban használt dialógusrendszerek sem nyíltak: nem
felelnek meg Turing azon kritériumának, hogy bármiről, szabadon lehessen
kommunikálni.

Bizakodásra ad okot, hogy a dialógusrendszerek egyre jobban elterjedtek
mind mobil, mind pedig otthoni eszközökön. A négy legnagyobb rendszer
mellett (Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana)
chatbotok ezreit fejlesztik [14]. A rendszerek fejlesztésére tett nagyon sok
erőfeszítés egy nagy része az Amazon Alexa Díj keretében történik [28].

A témaspecifikus dialógusrendszerek a felhasználó szándékát egy témaspe-
cifikus szemantikus nyelvtan alapján határozzák meg. Például egy repülőgép
járatfoglalás rendszerben ez az egyszerű nyelvtan arra szolgál, hogy kiny-
erje az indulás időpontját, azt, hogy melyik városból indul a gép, hova
érkezik, és így tovább. Ez nagyon messze van a szójelentés reprezentáció
problémájától. Valójában a szavak jelentésének reprezentálása a párbeszédre
képes ágensekhez hasonlóan MI-teljes problémának [23, 25] tekinthető: sokan
gondolják úgy, hogy amint ezt a problémát megoldják, az intelligens gépek
problémája is megoldottá válik.

A nyíltságra törekvő dialógusrendszerek felé tett első lépések még nem
foglalkoznak a szóértelmezés mély problémájával, talán mert a feladat ne-
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hézsége önmagában már az általános párbeszédre képes ágensek problémájá-
val vetekszik. Ennek ellenére mind a pszichológia, mind a dialógusrendsz-
erek terén végzett kutatások arra mutatnak, hogy a szóértelmezés segíthet a
dialógusrendszerek sikerében, sőt, talán a legfontosabb hiányzó komponen-
sük lehet.

Egy párbeszéd közben a közös fogalmi sík folyamatos fenntartása létfon-
tosságú ahhoz, hogy a felek kölcsönösen megértsék egymást [13]. A közös
fogalmi sík dialógusrendszerek esetében is szükséges, hogy meghatározzák
a felhasználó szándékát és sikeresen részt vegyenek a párbeszédben. Ha
ezt különböző hibák zavarják meg, az drasztikusan lecsökkentheti a siker
várható valószínűségét [12], sőt, az is előfordulhat, hogy a párbeszéd nem
folytatható [20].

A leghatékonyabb módszer a hasonló hibák hatásának mérséklésére, ha
betekintést nyújtunk a rendszer működésébe [12] az állapotának elmagyará-
zásával, vagy ha világosabbá tesszük a kijelentéseinek jelentését [20].

A közös fogalmi sík zavarai különböző szinteken jelentkezhetnek [12, 26]:
egyrészt a rendszer lehet, hogy nem ismeri fel a felhasználó kijelentését,
vagy felismeri, de a témáján kívül esik. Az első esetben a hiba oka lehet a
beszédfelismerő hibája vagy – szöveg alapú rendszer esetén – elgépelés. A
második esetben a rendszer túl limitált a témájában ahhoz, hogy kezelje a
felhasználó kijelentését.

A kommunikáció elősegítése érdekében a szavak jelentését úgy kell reprezen-
tálnunk, hogy a gépi és emberi résztvevő számára egyaránt érthetőek legyenek.
Erre egy megoldás, ha a szavak jelentését a Wikipédia fogalmaival reprezen-
táljuk [16, 24], így az emberi résztvevők számára is érthetőek, azaz explicitek
lesznek. Munkám során a szójelentést mindvégig explicit Wikipédia fogal-
makkal reprezentáltam.

Ezen gondolatok alapján egy nyílt dialógusrendszerekhez készült szóértel-
mező módszernek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

1. Robusztusság: a módszernek olyan szavakkal is működnie kell, amiket a
beszédfelismerő nem ismer fel, vagy amiket elgépeltek egy chat alapú
rendszerben.

2. Nyíltság: a módszernek képesnek kell lennie bármely szóhoz jelentést
rendelni a témától függetlenül: egyáltalán nem szabad korlátozottnak
lennie. Ez azt is jelenti, hogy értelmeznie kell tudnia az újkeletű
szavakat is, amiknek a jelentése ismeretlen. Mivel ez egy MI-teljes
problémát vetne fel, egy gyengített feltételt használok. A módszernek
rugalmasnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy nem egy fogalmat, hanem
ennél finomabb jelentésreprezentációt rendel a szavakhoz és ismeretlen
jelentésű szavakhoz is képes jelentést rendelni kapcsolódó fogalmak
segítségével.

3. Átláthatóság: a jelentésreprezentációnak emberi felhasználók számára is
könnyen érthetőnek kell lennie.

A mai módszerek nem veszik figyelembe az összes kritériumot. Munkám-
ban áttekintettem a Word Sense Disambiguation (WSD)-t, a Wikifikációt, az
Explicit Semantic Analysis (ESA)-t, és a neurális szóbeágyazásokat. Ezek a
megközelítések mind nagymértékben figyelembe veszik az értelmezni kívánt
szó alakját, így nem robusztusak. Például a WSD-ben a lehetséges fogalmak
halmazát – amik közül kiválasztják, hogy melyik jelentésében használják a
szót – a szó alakja határozza meg.

A legtöbb WSD és Wikifikáció módszer egy, a rendszer által ismert fogalmat
rendel a szóhoz, így nem rugalmasak. Többek szerint ennél finomabb
jelentésreprezentációra lenne szükség [15, 27]. A neurális szóbeágyazások
és az ESA vektor reprezentációkat használnak, de az ismeretlen jelentésű
szavakhoz nem rendelnek jelentést kapcsolódó fogalmak segítségével.

A Wikifikáció és a WSD átlátható, mivel egy fogalmat rendelnek a szóhoz.
Az ESA explicit, hiszen emberek által értelmezhető fogalmak vektoraként
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reprezentálja a szavak jelentését, de nem átlátható, mert ez a vektor akár
több ezer fogalomból is állhat, ami nehezen áttekinthető.

Munkámban kifejlesztettem a Robust and Flexible Word Explanation
(RFWE) módszert, amit a kezdetektől fogva ezeknek a kívánalmaknak a
figyelembevételével terveztem. A robusztusságot a módszer azzal éri el, hogy
az értelmezni kívánt szó alakját egyáltalán nem veszi figyelembe, azaz a szót
érthetetlennek tekinti. Mivel nem használja a szó alakját, a módszer máris ru-
galmasabbá vált: képes olyan ismeretlen szavakat értelmezni, amiknek ismert a
jelentése. Ezen felül képes ismeretlen jelentésű szavakhoz ismert, kapcsolódó
fogalmak keverékét rendelni. Az érthetetlennek tekintett szó miatt felmerülő
nagyléptékű kombinált egyértelműsítési probléma kezelésére strukturált
ritkaságot [10, 34] alkalmazok. A jelentésreprezentáció vektorok ritkítása azt
is jelenti, hogy a vektorok kevés fogalomból állnak, így átláthatóbbak, mint
az ESA vektorok.

1. Tézis. Kifejlesztettem az RFWE módszert szavak értelmezésére
folyó szövegben, amit a kezdetektől robusztusnak, rugalmas-
nak, és átláthatónak terveztem [7, 8]. Az általánosítás miatt
megnövekedett léptékű, és ezért nehézségű feladat kezelésére
strukturált ritkaságot indukáló regularizációt alkalmaztam. A
módszer képes emberi felhasználók által is könnyen érthető, kevés
számú Wikipédia fogalommal értelmezni a szavakat. Megmutat-
tam, hogy képes érthetetlen és ismeretlen jelentésű szavakat is
értelmezni. Ha a szó jelentése ismeretlen (azaz nincs az adathal-
mazban), akkor már ismert fogalmak kombinációjaként írja le.

A módszert gyakorlati, valós alkalmazásban is hasznosítottam [2].
Vezetésemmel megvalósítottunk egy multidiszciplináris közösségi
webportált, ahol a közös fogalmi sík fenntartására és így a haté-
konyabb kommunikáció segítésére alkalmaztuk az RFWE-t.

Az RFWE alkalmazásához két dologra van szükség: a szótár összeállítására
és a reprezentációk kiszámítására (predikcióra). A szótár kiszámítása nagyon
gyors. A predikciós lépéshez – az RFWE reprezentációk kiszámításához –
egy nem sima konvex optimalizációs feladatot kell megoldani. Ez egy valós
alkalmazáshoz, mint például szavak elmagyarázása egy webportálon, lassú-
nak bizonyulhat, mert a módszert egyszerre sokan használhatják. Neurális
hálókkal több nagyságrenddel gyorsabban becsülhetőek a reprezentációk.

2. Tézis. Kidolgoztunk egy módszert strukturált ritka reprezen-
tációk aktív csoportjainak hatékony becslésére [1]1. Ez lehetővé
tette, hogy gyorsan becsüljem az RFWE reprezentációkat, ami
különösen fontos interatkív alkalmazásokban, mint az említett
webportál vagy egy párbeszédre képes ágens.

Érthetetlen szavak előfordulhatnak folyó szövegben, például hibázhat
a beszédfelismerő egy dialógusrendszerben [12] vagy a karakterfelismerő
algoritmus szkennelt szöveg esetén [32]. Ezen szavak meghatározása az RFWE-
hez hasonló feladat. A probléma fő nehézségét az adja, hogy a szót – mivel
ismeretlen – egy nagy halmazból kell kiválasztani. Az RFWE hasonlóan egy
nagy jelentéshalmazból állítja elő a szó értelmét a jelentéseket kombinálva.

3. Tézis. Az RFWE-t módosítva kidolgoztam egy módszert, ami
képes folyó szövegben érthetetlen szavak meghatározására [4].
Egy szó lehet érthetetlen, ha hibázik a beszédfelismerő kompo-
nens egy dialógusrendszerben, vagy a karakterfelismerő algorit-
mus szkennelt szöveg esetén.

1 A cikk szerzői ábécé szerinti sorrendben vannak. A módszert három területen alkalmaztuk:
szimulált futtatások, temporális kohézió természetes képsorozatokban, RFWE reprezentációk
becslése. Az én hozzájárulásom a modell implementálása és validálása, valamint az RFWE
reprezentációk becslése a modellel.
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A sok manuális mérnöki munkát igénylő megközelítések nem vezetnek
eredményre sem a nyílt dialógusrendszerek, sem a szóértelmezés terén,
hiszen nem lehet az összes szükséges tudást manuálisan beletenni a rend-
szerbe az ún. knowledge acquisition bottleneck miatt [17]. Emiatt az adat-
vezérelt megközelítések, amik képesek kiaknázni a nagy adathalmazokat
ígéretesebbnek tűnnek. A végpont-végpont dialógusrendszerek [30] a teljes
dialógusrendszert korpuszokból tanulják meg, így minimalizálják a téma
szakértői által szükséges mérnöki munkát. Ez a megközelítés nagyon ígéretes
és nagy lépéseket tehet a valóban nyílt dialógusrendszerek felé.

A nyílt dialógusrendszerek egyelőre a jelenlegi technólógiák keretein
kívülre esnek. A szóértelmezés gyakorlati hasznosságát két kapcsolódó
alkalmazáson keresztül mutatom be. Az első alkalmazásban szójátékokat
generálok korpuszokból. A korpusznak nem kell annotáltnak lennie, így az
emberi erőfeszítés minimális. A korpusz dokumentumait témamodellekkel
[11] reprezentálom, majd az ESA alkalmazásával hasonló értelmű szavakból
álló halmazokat kapok. A szójátékok ezen halmazokból és kevésbé kap-
csolódó szavakból épülnek fel. A módszer témafüggetlen, két témán is
bemutatom.

4. Tézis. Kifejlesztettem egy témafüggetlen módszert [5, 6]
szójátékok generálására nem annotált korpuszból. A dokumen-
tumokat témamodellekel, az egyes szavak jelentését pedig ESA-val
modellezem.

A második alkalmazásban a következő kijelentés osztályozást javítom
végpont-végpont dialógusrendszerekhez. A feladat a helyes következő kije-
lentés kiválasztása a párbeszéd eddigi kijelentéseinek birtokában. A módszer
a szóbeágyazásokat terjeszti ki explicit szójelentéssel amit az ESA jelentésvek-
torok adnak, így a neurális háló architektúrájának minimális módosításával
alkalmazható. A háttértudás általános, így a módszer több témában is alkal-
mazható. A módszert hat különböző Internet Relay Chat (IRC) korpuszon
mutatom be.

5. Tézis. Kifejlesztettem egy témafüggetlen módszert, ami kiter-
jeszti a dialógusrendszerekben használatos szóbeágyazásokat ESA

jelentésvektorokkal [3]. A módszer eredményességét megmu-
tattam a következő kijelentés osztályozás problémán különböző
témakörökben gyűjtött IRC chatlogokon. A logokat MSc hall-
gatómmal egy külön erre a célra kifejlesztett szoftverrendszerrel
gyűjtöttük.
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