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1. Uvod

Problematika:
� naraščajoče število dostopnih informacij

� obsežna spletna mesta

� ne najbolje organizirana

� porabimo preveč časa ali ne najdemo določene informacije

� starejši, hendikepirani, nevešči ravnanja z računalniki in sodobnimi informacijskimi tehnologijami

Kako torej rešiti omenjeno zagato? Kako čim hitreje in čim lažje do »prave« informacije?

Možne rešitve ponudnikov vsebin in storitev:
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Možne rešitve ponudnikov vsebin in storitev:
� boljša organiziranost spletnih strani

� preglednejši uporabniški vmesnik

� virtualni agent



2. Virtualni agenti

Kaj so virtualni agenti?
� enostaven vmesnik

� poizvedovanje po zelo različnih vrstah podatkov

� običajno navidezne osebe (avatarji)

� vprašanja v naravnem jeziku

� odgovori
• v obliki besedila (v naravnem jeziku), lahko tudi vprašanje
• prikaz določene spletne strani, tabele, dokumenta
• zagon ustreznega programa
• več stvari hkrati

Skratka, uporabnik dobi vtis, da se pogovarja z živo osebo, ki mu je pripravljena pomagati na 
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Skratka, uporabnik dobi vtis, da se pogovarja z živo osebo, ki mu je pripravljena pomagati na 
enostaven in prijazen način – bodisi posredovati želeno informacijo, ga učiti ali pa samo nekoristno 
klepetati z njim in mu krajšati čas.

Razdelitev:
� glede na področje: ozko usmerjeni (domenski), splošno usmerjeni

� glede na uporabljene tehnologije: enostavni, »inteligentni«



2. Virtualni agenti
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Gartnerjev razvojni cikel novih tehnologij



3. Terminologija
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3. Terminologija

6

� virtualni agent

� virtualni asistent

� virtualni pomočnik

� virtualni svetovalec

� virtualni vodnik

� interaktivni asistent

� spletni asistent

� navidezni sogovornik



4. Primeri delujo čih sistemov

Svet
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4. Primeri delujo čih sistemov
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Anna



4. Primeri delujo čih sistemov
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4. Primeri delujo čih sistemov

10

Siri Watson



4. Primeri delujo čih sistemov

Slovenija
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Vida AnaTia



4. Primeri delujo čih sistemov
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Robi Zmajček Klepec



5. Zgradba virtualnega agenta

Glavni deli
� uporabniški vmesnik

� jedro

� podatkovne baze

Uporabniški vmesnik

� ni najpomembnejši, velik vtis na uporabnika

� osrednji lik (avatar) zelo pomemben

� lik: animiran, narejen na osnovi žive osebe

podoba: statična, delno dinamična, dinamična
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� podoba: statična, delno dinamična, dinamična

� sporazumevanje: na osnovi besedila, sinteza govora, razpoznava govora



5. Zgradba virtualnega agenta

Jedro in podatkovne baze

Kaj se dogaja v ozadju virtualnega agenta, da je sposoben odgovoriti na (poljubno) vprašanje?Kaj se dogaja v ozadju virtualnega agenta, da je sposoben odgovoriti na (poljubno) vprašanje?

Enostavni sistemi (npr. Vida, Tia, Ana, Zmajček in Robi)

� v večini primerov jezikovno neodvisni

� delujejo le na omejeni domeni

� delujejo na osnovi (delov) ključnih besed

� jedro takih sistemov predstavljajo vzorci vprašanj

� besede iz vprašanja primerjajo z besedami v vzorcih (v naprej) predvidenih vprašanj

tipično vsebuje nekaj sto ali nekaj tisoč vzorcev vprašanj in njihovih odgovorov
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� tipično vsebuje nekaj sto ali nekaj tisoč vzorcev vprašanj in njihovih odgovorov



5. Zgradba virtualnega agenta

...

kdo si Jaz sem Tone.

koliko si star* Star sem 2 leti.

Tabela ključnih besed

Mi poveš, koliko si star?

15

kaj veš,znaš Vse in še več.

...



5. Zgradba virtualnega agenta

Zmogljivejši sistemi (npr. Klepec)

� jedro takih sistemov je kompleksnejše in zahtevnejše

� vgrajene funkcije jezikovnih tehnologij („pomenska“ stavčna analiza)

� vgrajene tudi naprednejše metode iskanja ustreznih odgovorov (umetna inteligenca)

� delujejo tudi na bolj odprtih domenah
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5. Zgradba virtualnega agenta
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5. Zgradba virtualnega agenta

Najzmogljivejši sistemi (npr. Watson)

kompleksna zgradba jedra� kompleksna zgradba jedra

� zlitje vrste najnaprednejših tehnologij

� zahtevajo izredno procesno moč in ogromne količine podatkov

� sposobnost sklepanja na osnovi podatkov v bazi

� možnost odgovoriti na praktično katero koli (ne v naprej definirano) vprašanje
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5. Zgradba virtualnega agenta
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Delovanje sistema Watson (IBM)



Lastnosti virtualnih agentov

Zahtevano
� delovanje v realnem času

� večuporabniško delovanje (sistemske zahteve)

Zaželeno/možno
� možnost menjavanje vlog (postavljanje povratnih vprašanj)

� uporaba sogovornikovega imena

� prilagoditev sogovorniku (sleng, upoštevanje spola sogovornika)

� uporaba podatkov na osnovi predhodnih vprašanj in odgovorov

� zmožnost spreminjanja »razpoloženja«
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Omogo čajo
� razpoložljivost 365/7/24

� prihranek pri stroških v relativno kratkem času



Stanje tehnologije v Sloveniji

Izvajalci

Amebis� Amebis

� Artisol adria

� Institut »Jožef Stefan« (Odsek za inteligentne sisteme)
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?
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Pripombe?

Predlogi?


