
Procesy w branży bankowej i ubezpieczeniowej 

Według  książki Darwina, „O pochodzeniu gatunków” gatunek, który przeżyje, jest tym, który najlepiej 

potrafi się przystosować i dostosować do zmieniającego się środowiska, w którym się znajduje. Ta sama 

analogia może dotyczyć przedsiębiorstw i ich możliwości przetrwania w XXI wieku. W erze cyfrowej 

niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorstwa dostosowały się do najnowszych trendów i postępu 

technologicznego. Dzięki tej książce zamierzamy przygotować cię do wyłaniania się umiejętności 

budowania chatbotów w domenie usług finansowych, ze szczególnym przypadkiem użycia agenta  

Branża bankowa i ubezpieczeniowa 

Banki i ubezpieczyciele istnieją od dawna i ułatwiają nam działalność gospodarczą. Bankowość i 

ubezpieczenia odgrywają istotną rolę we wzroście gospodarczym kraju i społeczeństwa. Obie instytucje 

świadczą podstawowe usługi transakcji handlowych i pokrywają ryzyko. Usługi ubezpieczeniowe 

wyewoluowały z praktyki zarządzania ryzykiem w przypadku niepewnych zdarzeń. Ryzyko definiuje się 

jako niepewność wyniku w normalnym procesie. Ryzyko jest kwantyfikowane w kategoriach 

pieniężnych, z konsekwencjami niekorzystnymi dla procesu. Funkcja ubezpieczenia ma tendencję do 

zarządzania ryzykiem poprzez zapewnienie siatki zabezpieczającej przed płatnością. Pod względem 

finansowym ubezpieczenie przenosi ryzyko niekorzystnego zdarzenia na ubezpieczyciela po opłaceniu 

składki. Jak widać poniżej, podstawową funkcją towarzystwa ubezpieczeniowego jest zarządzanie 

funduszem utworzonym ze składek opłacanych przez ubezpieczonego. Krytyczną funkcją towarzystwa 

ubezpieczeniowego jest pomiar ryzyka straty wynikającej z puli w celu podjęcia decyzji w sprawie 

składek oraz, w przypadku wypadku / negatywnego wyniku, wypłacenie ubezpieczającemu kwoty 

straty. Ponieważ liczba negatywnych wyników maleje wraz ze wzrostem liczby ludności, można 

pobierać mniejsze składki, a ubezpieczonemu, który stoi w obliczu niekorzystnego wyniku, można 

uzyskać wyższą wypłatę. 

 

Branża ubezpieczeniowa obejmuje rozwinięte usługi finansowe i produkty, które są wielowiekowe. 

Wraz z pojawieniem się technologii w branży ubezpieczeniowej nastąpił wzrost liczby dużych firm 

ubezpieczeniowych i głębsza penetracja nowymi produktami. Koncentracja zapewnia ubezpieczonym 



lepsze składki i pozwala firmom na pokrycie szerszego zestawu ryzyk. Jak widać , zazwyczaj produkty 

ubezpieczeniowe można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia ogólne.  

Ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę przed ryzykiem śmierci. Ubezpieczony beneficjent 

otrzymuje kwotę nominalną na wypadek śmierci w okresie ubezpieczenia. W ten sposób ten produkt 

ubezpieczeniowy chroni przed stratami finansowymi wynikającymi ze śmierci krytycznego członka 

rodziny. Zabezpieczone ryzyko nazywa się ryzykiem śmiertelności. Nauka aktuarialna jest badaniem 

zachowań umieralności i wykorzystywana w badaniu uczciwej wyceny składek za dany przedmiot 

ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie nie ogranicza się tylko do ubezpieczenia od ryzyka śmierci. 

Koncepcja ubezpieczenia została również rozszerzona na inne formy ryzyka. Drugi segment ochrony 

jest znany jako ubezpieczenie ogólne; obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne pokrywające ryzyko 

finansowe związane ze złym stanem zdrowia, ubezpieczenie pojazdu od wypadków, ubezpieczenie 

podróżne od opóźnień lotów i tak dalej. Ustanowione towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele 

produktów klientom i instytucjom zgodnie z ich potrzebami. Niektóre z tych produktów mają 

standardowe funkcje, w których niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą tworzyć niestandardowe 

umowy zgodnie z potrzebami klienta, na przykład na pokrycie ryzyka niekorzystnej pogody podczas 

znaczącego zdarzenia. Kluczowym rozróżnieniem dobrego i złego ubezpieczyciela jest to, jak starannie 

i dokładnie może zmierzyć ryzyko związane ze zdarzeniami bazowymi.  

Z drugiej strony usługi bankowe nie obejmują niepewnego ryzyka, ale działają w działalności 

gospodarczej o charakterze finansowym. Bankowość ewoluowała również jako różnego rodzaju, służąc 

różnym celom dla różnych podmiotów komercyjnych. Podstawową przesłanką bankowości pozostaje 

jednak pośrednictwo między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Różnica między 

oprocentowaniem kredytów i pożyczek jest również nazywana spreadem, a bankowi udaje się 

stworzyć w systemie działalność gospodarczą.  

Pożyczkodawcy mają dostęp do kapitału, na przykład członkowie instytucjonalni posiadający nadwyżki 

środków pieniężnych lub mały klient detaliczny, który ma pewne oszczędności. Kredytobiorcy brakuje 

kapitału, ale prowadzą działalność gospodarczą, która może przynieść zwrot z inwestycji. Bank wchodzi 

w grę, aby rozwiązać tę lukę w systemie finansowym i stwarza pożyczkodawcy możliwość zarabiania 

odsetek od depozytów i pozwala pożyczkobiorcy uzyskać wymagany kapitał na stopę 

procentową.Pożyczkodawca wpłaca do banku 10 000 USD i otrzymuje 2% odsetek (tj. 200 USD), 

podczas gdy bank pożycza 10 000 USD pożyczkobiorcy z oprocentowaniem 9% (tj. Zyskuje 900 USD na 

transakcji). Spread 7% (tj. 900-200 = 700) to dochód banku, który może wykorzystać do prowadzenia 

działalności i tworzenia nowych produktów. Podobnie jak ubezpieczenia, banki ewoluowały również w 

celu świadczenia różnych usług dla różnych rodzajów klientów i podmiotów. Wskażemy typowy proces 

uzyskiwania dostępu do usług finansowych przez klienta końcowego. Klienci banku detalicznego i 

towarzystwa ubezpieczeń na życie są tacy sami, z wyjątkiem kilku przypadków. Ułatwia to 

zilustrowanie, w jaki sposób punkty kontaktowe towarzystwa ubezpieczeniowego z klientami są 

podobne do punktów kontaktowych klientów bankowych. Po skonfigurowaniu ogólnej natury tych 

punktów kontaktowych rozpoczniemy proces budowania chatbota. W bankowości detalicznej klient 

końcowy, zazwyczaj podmiot lub osoba fizyczna, lokuje oszczędności w banku, a inne podmioty lub 

osoby fizyczne pożyczają te pieniądze na inne cele. Oprócz tego banki ułatwiają również transakcje 

online, płacenie rachunków, przekazywanie pieniędzy innym podmiotom, terminowe depozyty i wiele 

innych usług dla klientów detalicznych.  

Podejście zorientowane na klienta w zakresie usług finansowych 

Zachowania klientów i interakcje ewoluowały w kierunku spersonalizowanego podejścia w ciągu 

ostatnich dwóch dekad. Konkurencja i większe poleganie na technologii w zakresie świadczenia usług 



są kluczem do tej zmiany w zachowaniu klientów. Znaczenie podejścia zorientowanego na klienta w 

odniesieniu do produktów i usług jest o wiele większe niż kiedykolwiek wcześniej. Podejście 

zorientowane na klienta obejmuje wiele bezpośrednich i pośrednich interwencji za pośrednictwem 

wielu kanałów 

Podstawowym elementem zorientowania na klienta jest ukierunkowane przywództwo. Jeśli 

kierownictwo dostosuje strategię, aby stać się organizacją zorientowaną na klienta, cała perspektywa 

i komunikacja stają się zorientowane na klienta. Amazon to udowodnił i jest obecnie postrzegany jako 

punkt odniesienia dla podejścia zorientowanego na klienta. Zrozumienie klienta i projektowanie 

eksperymentów w celu weryfikacji hipotezy stanowią kolejne kroki w podejściu zorientowanym na 

klienta. Po ustanowieniu udanego połączenia z klientami musimy wzmocnić linię frontu, śledzić 

niezbędne dane i utrzymywać cykl opinii. Są to niektóre orientacyjne kroki do osiągnięcia podejścia 

zorientowanego na klienta.  

W usługach finansowych, odnoszących się przede wszystkim do produktów / usług detalicznych, 

punktów interakcji jest wiele, a wszystkie punkty kontaktowe mają kluczowe znaczenie dla 

koncentracji na kliencie. Banki i firmy ubezpieczeniowe codziennie obsługują wiele klientów 

indywidualnych za pośrednictwem wielu kanałów. Interwencje cyfrowe na nowo definiują sposoby 

zaangażowania klientów. Istnieją pewne krytyczne trendy wśród klientów korzystających z usług 

bankowych i ubezpieczeniowych.  

* Bardziej naturalne interakcje: wrażenia użytkownika są niezwykle ważne. Klienci szukają łatwiejszego 

dostępu do produktów, atrakcyjnych wrażeń i łatwej akcji za pomocą kilku kliknięć.  

* Więcej punktów styku i elastyczność: klient nie chce stałej wizyty w oddziale od 9 rano do 17 po 

południu lub braku dostępu w weekendy. Klienci chcą mieć dostęp do produktów i kupować je w 

dowolnym czasie i za pośrednictwem wielu kanałów. Może to być aplikacja mobilna, aplikacja 

internetowa lub bankowość telefoniczna, ale chcą większej elastyczności w interakcji.  

* Szybka obsługa: klienci oczekują, że bank / ubezpieczyciel wie o nich i odpowiada na ich potrzeby. 

Chcą indywidualnej uwagi i doceniają responsywną obsługę klienta.  

* Jasne informacje o produkcie: Przy tak dużej liczbie graczy i produktów klienci chcą otrzymywać 

zwięzłe i odpowiednie informacje. Dodatkowe szczegóły mogą uzyskać w następstwie. Klient nie chce 

kupy informacji ani się mylić.  

* Duża wartość produktów: funkcje produktu są liczne i wiele razy klient nie zdaje sobie sprawy z tego, 

jak najlepiej je wykorzystać. Klienci oczekują, że bank / ubezpieczyciel będzie im przypominał, aby 

wyciągnąć jak najlepszą wartość z produktu i, jeśli to możliwe, zaoferować nowe produkty, które mogą 

być przydatne.  

Rosnąca cyfrowa obecność instytucji finansowych wymaga również wielu zmian w krajobrazie 

technologicznym. Tradycyjne systemy i aplikacje baz danych stają się przestarzałe. Potężne obliczenia 

punktów końcowych (np. Smartfony), doskonała łączność z Internetem (tj. 4G / 5G) i platformy 

chmurowe to magiczna trójca cyfrowej rewolucji w sektorze finansowym.  

Zajmiemy się ewolucją i działaniem chatbotów w wielu interakcjach punktów końcowych z klientami. 

Chociaż agenci konwersacyjni istnieją od dawna,rozwój nowych technologii sprawił, że kierowali się 

językiem naturalnym, oferując zorientowane na klienta dostarczanie informacji. Chatboty są 

zaprojektowane do przeprowadzania określonych i ustrukturyzowanych interakcji; złożone interakcje 

serwisowe są nadal lepiej obsługiwane przez doświadczonego przedstawiciela działu obsługi klienta. 

W kolejnych rozdziałach omówimy różne aspekty budowy chatbota dla agenta ubezpieczeniowego.  



Korzyści z Chatbots dla firmy 

Według raportu Grand View Research 2018 1 globalny rynek chatbotów ma osiągnąć 1,25 mld USD do 

2025 r., Przy CAGR na poziomie 24,3% (średnia roczna stopa wzrostu). Rynek chatbotów znacząco 

wzrośnie we wszystkich sektorach usług finansowych, ponieważ należą one do największych firm 

zorientowanych na klienta (w naszym kontekście działalności ubezpieczeniowej). Natychmiastowe 

tworzenie wartości dla instytucji następuje poprzez znaczne obniżenie kosztów operacyjnych i 

zapewnienie zadowolenia klientów. Technicznie rzecz biorąc, chatboty to połączenie technologii, 

sztucznej inteligencji (AI) i projektów procesów biznesowych.  

* Technologia zapewnia operatorowi wymianę wiadomości między chatbotami a klientami oraz 

chatbotami i systemami wewnętrznymi, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym przez telefon 

komórkowy lub Internet.  

* AI buduje rdzeń mózgu chatbota, który rozumie naturalny język dekodowany z instrukcji maszyny. 

Podejmują również decyzje podczas rozmów.  

* Najważniejszym elementem jest projekt procesu biznesowego, który identyfikuje standardowy 

proces dostępu do informacji, jakie informacje mogą być udostępniane komu oraz wygodne sposoby 

kupowania / sprzedawania / uzyskiwania informacji o aktualnych produktach.  

Chociaż chatboty oferują ogromną wartość pieniężną dla firmy w zakresie obniżania kosztów obsługi 

klienta i jako nowy kanał przychodów ze sprzedaży produktów i usług, stanowią one również ogromną 

wartość dla doświadczenia klienta.  

* Dostępność 24x7: Chatboty są dostępne 24x7 przez telefony lub Internet. Daje to klientom opcje 

interakcji z usługami.  

* Brak kontaktu z ludzkim dotykiem: Chatboty pozwalają klientom na zerowe wrażenia dotykowe dla 

ich podstawowych wymagań. Ten sposób uzyskiwania niezbędnych informacji bez przechodzenia przez 

trasę ręczną jest zupełnie nowy.  

* Prostota: Chatboty upraszczają proces dla klientów, dekodując proces w wyraźnych krokach. 

Informacje dostarczane przez chatboty są również bardzo zwięzłe i na temat, zgodnie z zapytaniem 

klienta.  

Codziennie ciągle zmieniający się rynek chatbotów wymyśla przełomowe pomysły i zapewnia wartość 

w całym spektrum.  

Chatboty w branży ubezpieczeniowej 

Dawno minęły czasy oczekiwania na następnego dostępnego operatora lub podjęcia wysiłku w celu 

uzyskania informacji. Podejście zorientowane na klienta jest obecnie jednym z kluczowych czynników 

wyróżniających firmę. Chatboty pomagają zwiększyć zaangażowanie klientów i obecność marki, i 

okazują się bardzo przydatne w większości branż, w tym w branży ubezpieczeniowej. Pojawienie się 

mediów mobilnych i społecznościowych nie tylko zapewniło nowe kanały komunikacji między ludźmi, 

ale także zbliżyło ich do biznesu. Firmy intensywnie inwestują w tworzenie i utrzymanie silnej 

obecności cyfrowej oraz wdrażanie nowych rozwiązań, aby mieć lepszy zasięg dla klientów. Tradycyjnie 

branża ubezpieczeniowa powoli się zmienia. Ze względu na złożoność ubezpieczeń, obejmujących 

różnorodny zestaw ryzyk, model operacyjny był uciążliwy, z dużą ilością formalności, sprawdzania 

przeszłości i zatwierdzeń. Wraz z nową erą cyfrowego biznesu i rosnącą konkurencją branża 

ubezpieczeniowa wychodzi naprzeciw potrzebom stale działającego i zawsze połączonego cyfrowego 

świata. Około 70% połączeń do centrum telefonicznego firmy ubezpieczeniowej to zapytania, które 



można rozwiązać bez interfejsu użytkownika, na przykład klienci proszący o szczegółowe informacje na 

temat statusu roszczenia, przedłużenia polisy lub informacji o doradcach finansowych. Według 

światowych centrów telefonicznych 2 we wspólnym centrum telefonicznym stawka za połączenie 

przychodzące wynosi od 0,35 do 45 USD za minutę w tanich agencjach międzynarodowych do 0,75 - 

90 USD za minutę w USA / Kanadzie oraz od 8-15 USD za granicę do 22-28 USD w USA / Kanadzie. 

Typowa duża firma ubezpieczeniowa otrzymuje rocznie ponad 10 milionów połączeń. Biorąc pod 

uwagę stawkę 5 USD za połączenie, nawet jeśli chatbot może odpowiedzieć na połowę tych zapytań, 

to potencjalna oszczędność wynosi 25 milionów USD rocznie. Podczas gdy agenci na żywo mogą 

obsługiwać tylko dwie do trzech rozmów na raz, chatbot może działać bez takiego limitu i redukować 

zasoby ludzkie wymagane do obsługi takich zapytań. Może także zautomatyzować powtarzalną pracę. 

Te połączenia z centrami telefonicznymi mają średni czas oczekiwania 3 minuty, aż zostaną przydzieleni 

do agenta, a klienci przeglądający witrynę zwykle spędzają około 5 do 10 minut, aby znaleźć potrzebne 

informacje. Wirtualni agenci, tacy jak chatboty, dostarczają te informacje w czasie rzeczywistym, co 

jest znaczącym wykorzystaniem technologii w celu przyspieszenia i zwiększenia wydajności interakcji. 

Dostęp do usług można uzyskać 24x7 przez wiele platform interakcji cyfrowych, takich jak aplikacje 

mobilne, Facebook Messenger, Twitter, SMS, Skype, Alexa i czat interfejsu użytkownika sieci Web, 

zapewniając klientom obsługę omnichannel.  

Niektóre z najczęstszych zastosowań chatbota w branży ubezpieczeń na życie znajdują się w 

następujących sektorach.  

Zautomatyzowane Dokonywanie Podpisu Dokumentu 

Dzięki bogactwu informacji o osobach online, techniki uczenia maszynowego są wykorzystywane do 

dokładnej oceny indeksu ryzyka danej osoby. Firmy używają wirtualnych agentów cyfrowych 

(chatboty), aby zapewnić uproszczony sposób kupowania ubezpieczenia na życie i natychmiastowego 

podjęcia decyzji.  

Natychmiastowe wyceny 

Klienci mogą natychmiast uzyskać informacje na temat uprawnień do ubezpieczenia i oferty na 

wybranej przez siebie platformie.  

Spersonalizowane doświadczenie oparte na Al 

Ponieważ chatboty mają na celu symulację interakcji międzyludzkich, mogą wykorzystać sztuczną 

inteligencję do zrozumienia kontekstu i potrzeb użytkownika w celu zapewnienia lepszej satysfakcji 

klienta.  

Uproszczenie procesu zakupu ubezpieczenia 

Opinia publiczna ma awersję do dokumentów związanych z ubezpieczeniami z powodu długich, 

trudnych do zrozumienia form. Chatboty mogą zadawać klientowi proste pytania w języku 

konwersacyjnym i wykorzystywać odpowiedzi do automatycznego wypełniania niektórych pól 

formularza online, co przyspiesza proces aplikacji.  

Rejestracja roszczenia 

Ponieważ chatboty są wirtualnymi agentami, są dostępne 24x7. Dzięki temu mogą pomóc klientom w 

procesie reklamacyjnym bez względu na czas zdarzenia. Czas do rozstrzygnięcia roszczenia jest ważną 

miarą, która odgrywa kluczową rolę w poprawie efektywności działalności ubezpieczeniowej, a 

chatboty odgrywają istotną rolę w skracaniu całkowitego czasu rozliczenia.  



Znalezienie doradcy 

Niektóre firmy korzystają z agentów ubezpieczeniowych lub doradców. Model interakcji chatbotów 

oparty na języku naturalnym sprawia, że klienci mogą szybko zapytać o agentów ubezpieczeniowych 

lub doradców finansowych na podstawie lokalizacji lub rodzaju ubezpieczenia.  

Odpowiadanie na pytania ogólne 

Aż 30% zapytań do call center to zapytania ogólne dotyczące wartości gotówkowej polisy, terminu 

płatności polisy, stóp procentowych, najczęściej zadawanych pytań, informacji o firmie i produkcie, 

problemów związanych z kontem, takich jak reset hasła, aktualizacja beneficjenta i szczegóły dotyczące 

procesu aplikacyjnego. Zapytania te mogą być rozwiązywane przez chatbota w czasie rzeczywistym w 

sposób zorientowany na klienta.  

Status polisy 

Klient może sprawdzić status polisy i statusy roszczeń lub innych skarg lub żądań poprzez interakcję z 

chatbotem w dowolnym miejscu i czasie.  

Natychmiastowe powiadomienia 

Chatboty mogą przypominać klientom o terminie wymagalności premii polisowej, następnym cyklu 

rozliczeniowym i tak dalej.  

Nowe sugestie dotyczące zasad lub planu 

Chatboty nie tylko pełnią rolę agentów usługowych, ale także zapewniają nowe możliwości 

marketingowe. Interakcje użytkowników i zachowania w mediach społecznościowych na platformach 

cyfrowych, takich jak Facebook, mogą być dostosowane do sugerowania treści, produktów lub usług 

zgodnie z ich potrzebami.  

Krajobraz Chatbota Konwersacyjnego 

W erze Internetu za każdym razem, gdy dana osoba potrzebuje usługi lub informacji, musi znaleźć 

odpowiednią stronę internetową. W erze mobilnej natywne aplikacje zajmowały centralne miejsce w 

tym samym celu, co witryna internetowa. Każda firma ma obecnie jedną stronę internetową i jedną 

aplikację mobilną. Teraz, w erze sztucznej inteligencji, klient jest zalewany informacjami na stronie 

internetowej i aplikacji mobilnej, a nie ma tylu pracowników, którzy mogliby pomóc wielu klientom, 

którzy szukają usługi lub informacji. Co więcej, nawet jeśli firma znajdzie wielu pracowników, koszt jest 

bardzo wysoki. Rozmowy lub chatboty odgrywają kluczową rolę w erze sztucznej inteligencji, 

rozwiązując krytyczny problem zalewu informacji po przystępnych cenach. Organizacja przechodzi 

cyfrową transformacyjną podróż, podczas której chatboty są omawiane w mapach drogowych. 

Podstawowym celem jest poprawa jakości obsługi klienta poprzez uproszczenie punktów styku i 

krótszy czas obsługi. Ten cel często skutkuje wyższą konwersją nowszych produktów i usług oraz 

niższym kosztem operacji. Ogromny rozwój gorących platform (technologii) i postępy w zrozumieniu 

języka naturalnego (AI) doprowadziły do adaptacji chatbotów w wielu branżach. Firmy budują chatboty 

przez cały cykl życia swoich klientów, a mianowicie 

* Nabycie 

* Zaangażowanie 

* serwisowanie 

* Sprzężenie zwrotne 



Akwizycja i zaangażowanie pomagają firmom zbudować silną pozycję lidera dla biznesu, a 

serwisowanie pomaga obniżyć koszty, a informacje zwrotne zwiększają utrzymanie klientów. Pod 

względem korzyści firmy ubezpieczeniowe są teraz w stanie rozpatrywać roszczenia 24% szybciej, 3 a 

telcos osiągają aż o 90% 4 5 zmniejszenie liczby połączeń z obsługą klienta, w którym 75% jest 

redukowane przez przewodniki samoobsługowe i automatyczne wskazówki i dodatkowe 15% połączeń 

za pomocą agenta sztucznej inteligencji. Pozostawia to tylko 10% kosztownego operatora połączeń 

telefonicznych. Odpowiadając nawet na 80% rutynowych pytań w centrum serwisowym, koszt obsługi 

klienta zostaje zmniejszony o 30%, a firmy takie jak Autodesk zauważyły 99% 6 skrócenia czasu 

odpowiedzi na zapytania poziomu 1. Korzyści stale rosną wraz z większą liczbą adaptacji i ulepszeń. 

Wkrótce zajmiemy się szczegółami NLU i różnymi technologiami, aby zbudować w pełni funkcjonalny 

chatbot klasy korporacyjnej. Omówimy sposób identyfikacji punktów interakcji z klientem, strategię 

gromadzenia danych, znaczenie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i zrozumienia 

przepływu danych dla każdej interakcji z klientem.  



Identyfikacja źródeł danych 

Chatboty to jeszcze jeden kanał zapewniający przepływ konwersacji do klientów. Poprzednio 

omówiliśmy strukturę bankowości i branży ubezpieczeniowej oraz rodzaje interakcji z klientami w tych 

branżach. Istnieje wiele rodzajów punktów styku, które bank lub ubezpieczyciel zapewnia klientom w 

codziennych operacjach, od sprzedaży nowej polisy do rozstrzygania eskalacji roszczeń. Wszystkie te 

punkty kontaktowe są źródłami danych do budowy Asystenta AI, tj. chatbota.  W tej części zaczniemy 

od wprowadzenia typów chatbotów i źródeł danych do szkolenia chatbotów, a następnie 

wprowadzimy ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w kontekście chatbota dla danych 

osobowych.  

Rozmowy z Chatbotem 

Chatbot próbuje naśladować rozmowę prawdziwego człowieka. W kontekście interakcji z biznesem 

rozmowy mogą dotyczyć szerokiego, ogólnego tematu lub konkretnego produktu lub usługi. W 

zależności od zakresu konwersacji możemy podzielić rozmowę na dwa typy: ogólne rozmowy i 

konkretne rozmowy. Rodzaj rozmowy decyduje o zakresie pytań i wiedzy potrzebnej chatbotowi lub 

asystentowi człowieka do interakcji z klientem.  

Ogólne rozmowy 

Ogólna rozmowa to typowa rozmowa, która ma miejsce, gdy klient i asystent nie ograniczają się do 

określonego tematu lub problemu. Rozmowy mogą rozpoczynać się od dowolnego punktu i mogą 

przechodzić w dowolnym kierunku w zależności od poziomu wiedzy asystenta. Przykładem takiej 

rozmowy jest  

* Użytkownik wchodzi do banku i chce porozmawiać z menedżerem. Przed rozpoczęciem rozmowy nie 

wiemy, kim jest ta osoba i dlaczego odwiedza menedżera. Rozmowa może dotyczyć wydarzenia 

sponsoringowego, konta pożyczkowego lub płatności za usługi komunalne lub czegoś innego.  

Aby poradzić sobie z takimi rozmowami, chatbot musi być zbudowany z wielu rodzajów kontekstów i 

odpowiednich odpowiedzi. Odpowiedzi na takie ogólne rozmowy również nie mają charakteru 

heurystycznego; dotyczą ludzkiej naturalnej inteligencji oraz informacji / doświadczeń, które nie są 

dostępne dla chatbota do zbudowania rozmowy. Wiele postępów dzieje się w AI; staramy się 

naśladować ludzkie zachowanie poprzez szkolenie z ogromnymi zbiorami danych i scenariuszami. 

Jednak nadal jesteśmy daleko, jeśli chodzi o kompletne chatboty oparte na ogólnych rozmowach do 

zastosowań przemysłowych.  

Konkretne rozmowy 

Konkretne rozmowy są ograniczone do niektórych wcześniej zaprojektowanych wyników. Tego rodzaju 

rozmowy mają większą przejrzystość zakresu rozmowy i jasne instrukcje, na których można się oprzeć 

lub odsyłacze do innych źródeł. Wszelkie odchylenia od ustalonych konwersacji są generalnie 

ukierunkowane na zdefiniowane wcześniej wyniki. Wszystkie pozostałe przypadki są przekierowywane 

na odpowiednie kanały lub rozmowy kończą się. Przykładem takiej rozmowy jest  

* Klient wchodzi do sklepu i idzie do punktu zwrotu pieniędzy. W takim przypadku dział refundacji ma 

określone warunki przetwarzania zwrotu pieniędzy i być może inne szczególne funkcje. Klient nie może 

oczekiwać innego zapytania niż zwrot pieniędzy w kasie. Jeśli zadaje pytanie dotyczące rabatów, punkt 

zwrotny kieruje go do innego stanowiska. Konkretne rozmowy są bardziej przewidywalne i mogą być 

obsługiwane z większą dokładnością. Chatboty zaprojektowane do określonych zadań mogą 



komunikować się z informacjami. Rozmowy są zorientowane na wynik i kończą się, gdy wynik zostanie 

osiągnięty 

Szkolenie Chatbots do rozmów 

Chatboty należy nauczyć, jak prowadzić rozmowę. Szkolenie chatbotów polega na poddawaniu 

chatbotów zarówno regułom, jak i naturalnym rozmowom. W przypadku chatbotów z rozmowami 

ogólnymi wymagana ilość danych szkoleniowych jest ogromna i jak dotąd nie udało nam się stworzyć 

dokładnego chatbota z rozmowami ogólnymi. Alexa, Siri i Google Home to kilka przykładów w tym 

kierunku. Tworzenie chatbotów wymaga również zestawu udokumentowanych reguł lub 

dorozumianych, aby kontynuować rozmowę. Na przykład, jeśli chatbot prosi o imię klienta, musi 

oczekiwać imienia i nazwiska. Jeśli nazwisko nie zostało przechwycone, musi ono wrócić i potwierdzić 

nazwisko. Jest to ważne, aby upewnić się, że rozmowa dotyczy konkretnego klienta. Aby wyszkolić 

chatbota do prowadzenia rozmów, musimy mieć zbiór danych szkoleniowych. Dostęp do danych 

treningowych można uzyskać z wielu źródeł na podstawie przypadku użycia. W poniższych sekcjach 

omawiamy niektóre zbiory danych do wykorzystania w szkoleniu chatbotów. 

Dane wygenerowane samodzielnie 

Programiści Chatbota muszą zacząć od pewnych danych, aby ożywić chatbota. Zwykle dane te są 

generowane przez programistów dla niektórych niezbędnych przepływów. W ten sposób uzyskują 

określony przez siebie przepływ wysokiego poziomu, aby mogli dalej rozwijać chatbota z założeniami. 

W wielu przypadkach programiści tworzą wiele danych wejściowych i dodają do nich adnotacje w celu 

szkolenia podstawowych przepływów; generowane przez programistów do testowania przepływów, 

nie są kompletnym zestawem do szkolenia. Te dane wejściowe pomagają programistom przygotować 

chatbota do wersji beta i gromadzić dane od prawdziwych użytkowników. Wygenerowane przez siebie 

dane to tylko sposób na rozpoczęcie rozwoju; to nie jest do użytku publicznego. Dane generowane 

przez programistów służą do ustanawiania potoków danych i testowania integracji systemu. Po 

wdrożeniu wersji beta użytkownicy wewnętrzni mogą być narażeni na chatbota i gromadzone są 

dodatkowe dane w celu dalszego szkolenia modułu języka naturalnego. 

Uwaga :  Nie należy mylić danych generowanych samodzielnie z modelami generującymi język 

naturalny (NLG).  

Interakcje z klientem 

Interakcja z klientem jest najlepszym źródłem szkolenia chatbotów. Te rozmowy najlepiej naśladować 

głównie z dwóch powodów:  

* Można przechwytywać typowe zapytania, a szkolenia chatbotów można ulepszać do określonych 

rozmów.  

* W rozmowach ujęto prawdziwe rozwiązania dostarczone w przeszłości przez doświadczonych 

przedstawicieli klientów.  

Interakcje z klientem odbywają się przez wiele kanałów, a kanały te generują dane do szkolenia 

chatbotów jako nowego kanału interakcji z klientami. Rysunek 2-1 pokazuje sześć głównych rodzajów 

kanałów interakcji z klientem dla każdej nowoczesnej firmy, które mają zastosowanie również w 

naszym przypadku ubezpieczenia i banku 



 

Telefon 

W rozmowach telefonicznych uczestniczą doświadczeni przedstawiciele centrum telefonicznego i są 

najczęściej dostępni, gdy klient wymaga natychmiastowego rozwiązania swoich pytań. W dzisiejszych 

czasach ten tryb jest zalecany jako ostatni krok, ponieważ utrzymanie go jest kosztowne dla firm. Z call 

center możemy uzyskać transkrypcje połączeń, nagrania rozmów, podstawowe problemy i ich 

rozwiązania. Główne problemy zidentyfikowane podczas połączeń i ich rozwiązanie może pomóc 

naszemu chatbotowi nauczyć się identyfikować problemy i zapewniać rozwiązania.  

E-maile 

Rozmowy e-mailowe są zwykle szczegółowe i zawierają chronologię wydarzeń oraz jasne określenie 

tego, czego chce klient. Te wiadomości e-mail mogą być dobrym źródłem do wychwytywania 

problemów, które wymagają więcej niż jednowymiarowych danych do ich rozwiązania. Dostęp do 

rekordów e-mail klientów można uzyskać w postaci zwykłego tekstu, z oryginalnymi wiadomościami e-

mail i ścieżką odpowiedzi na rozwinięte rozmowy.  

Czat 

Wiele instytucji finansowych korzysta z czatu internetowego z przedstawicielami obsługi klienta, aby 

upewnić się, że mogą obsługiwać wielu klientów jednocześnie i zmniejszyć liczbę rezygnacji z zapytań 

przychodzących w call center. Ten zestaw danych jest bardzo zbliżony do tego, czego potrzebuje 

chatbot, aby naśladować rozmowę. Wcześniejsze czaty są dostępne jako zwykłe pliki tekstowe.  

Media społecznościowe 

Media społecznościowe stają się popularne, gdy firmy mediów społecznościowych zezwalają na 

tworzenie kont firmowych na ich platformach. Interakcje mediów społecznościowych są zazwyczaj 

ogólne i trudne do śledzenia w przypadku rzeczywistego klienta z ogólnej populacji. Niektóre platformy 

zezwalają kontom firmowym na pobieranie danych, podczas gdy inne umożliwiają wyodrębnianie 

danych z punktów końcowych interfejsu API.  

Samoobsługa klienta 

Niektóre niezbędne procesy rozwiązywania problemów są tworzone jako portale samoobsługowe dla 

klientów. Mogą być tak trywialne, jak zmiana kodu PIN lub oferowanie najczęstszych pytań w celu 

uzyskania dodatkowych informacji. Pomyślne przypadki samoobsługi są dobre do tworzenia procesów 

do szkolenia chatbota, aby pomóc ludziom, którzy ignorują lub nie mogą korzystać z samoobsługi. Dane 



te są zwykle ustrukturyzowane jako drzewo rozmów prowadzących do rozwiązania konkretnych 

problemów.  

Aplikacje Mobilne 

Aplikacje Mobilne  są tutaj uważane za interakcje zachodzące za pośrednictwem aplikacji mobilnych i 

historii przeglądania mobilnego przez klientów. Dane przechwycone z tych aplikacji mobilnych są 

rejestrowane jako dzienniki aktywności klientów.  

Eksperci ds. Obsługi klienta 

Eksperci ds. Obsługi klienta odgrywają znaczącą rolę w identyfikowaniu typowych zapytań klientów i 

ich obsłudze w rzeczywistych sytuacjach. Ich dane wejściowe są również pomocne w tworzeniu 

domyślnych odpowiedzi i projektowaniu opcji awaryjnych. Lata doświadczenia w kontaktach z 

klientami można wykorzystać do szkolenia, a także testowania pierwszej wersji chatbota. Eksperci 

muszą brać udział w procesie opracowywania chatbotów w celu oceny jakości doświadczenia i 

dokładności chatbotów.  

Dane Open Source 

Dane o otwartym kodzie źródłowym są przydatne, gdy chcesz stworzyć ogólne chatboty konwersacyjne 

i chcesz dodać ogólny gust do konkretnej rozmowy. Istnieje wiele źródeł danych dostępnych do 

szkolenia chatbotów w konwersacjach w języku naturalnym.  

Crowdsourcing 

Najbardziej krytyczne dane treningowe pochodzą od PRAWDZIWYCH osób wchodzących w interakcje 

z twoim chatbotem w czasie rzeczywistym. Pomaga to nie tylko budować korpus szkolenia, ale także 

pomaga programistom zobaczyć ciemniejsze strefy, w których zawodzą chatboty. W najlepszych 

praktykach wszystkie chatboty wydane w wersji beta są narażone na prawdziwe rozmowy z wybranymi 

klientami i pracownikami wewnętrznymi. Dane są gromadzone, a modele NLP są ponownie trenowane 

dla każdej rzeczywistej instancji. Innym rezultatem crowdsourcingu jest ustanowienie wytycznych i 

zakresu chatbot Eksperci działu obsługi klienta również wykorzystują dane wejściowe crowdsourcingu 

do budowania języków odpowiedzi i intensywności dla różnych rozmów.  Jeśli budujesz chatbota w 

języku regionalnym, musisz polegać na crowdsourcingu danych szkoleniowych. Niektóre firmy 

zapewniają dostęp do osób, które będą wchodzić w interakcje z twoim chatbotem w celu zbudowania 

korpusu szkoleniowego.  

Dane osobowe w Chatbots 

Kiedy próbujemy naśladować ludzkie rozmowy z chatbotami, pozwalamy ludziom ujawniać informacje 

o sobie na maszynie chatbota. Informacje te stają się wówczas ryzykiem nieautoryzowanego dostępu 

i mogą naruszać przepisy i warunki dotyczące prywatności. Ta kwestia ma ogromne znaczenie, gdy 

masz do czynienia z zapytaniami klientów, które łączą je z wewnętrznymi bazami danych i wymaganymi 

informacjami specyficznymi dla klienta do przetwarzania żądań. Klient może ujawnić dane osobowe 

zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie:  

* Celowo: Aby uzyskać saldo konta, musisz podać numer konta i PIN.  

* Nieumyślnie: Aby poznać proces reklamacji, możesz w końcu ujawnić swój numer polisy.  

W obu przypadkach dane są przechwytywane przez chatbota, a silnik chatbota próbuje je przetworzyć. 

Nawet jeśli chatbot nie może przetworzyć danych, nadal tworzy kopię rozmowy, która zawiera 

prywatne i osobiste dane klientów.  



Kolejnym obszarem, w którym ujawniamy dane osobowe naszym chatbotom, jest czas ich szkolenia. 

Dane wewnętrzne klientów mogą zawierać dane osobowe, finansowe i demograficzne bez pełnej 

wiedzy dewelopera. Na przykład rozmowa e-mail dotycząca ugody z roszczeniami będzie zawierała o 

wiele więcej szczegółów niż tylko proces rozliczania bez względu na klienta. Podczas wdrażania i 

szkolenia dane osobowe są przechwytywane i są podatne na naruszenie prawa i hakowanie, ale dane 

te są ważne dla rozwoju niestandardowych chatbotów. Jeśli nie przechwycimy danych, nie będziemy 

w stanie zaprojektować chatbota, który może podejmować działania i dostarczać informacje z 

wewnętrznych baz danych. Potrzebujemy więcej informacji niż zwykła rozmowa, aby móc opracować 

chatbota, który może uzyskiwać dostęp do danych klientów i zapewniać informacje w czasie 

rzeczywistym, bezpiecznie i prywatnie. Dane osobowe pomagają w rozwoju 

* Uwierzytelniani i dostępu 

* Zgodności z polityką firmy 

* Systemu wyszukiwania informacji o klientach 

* Zewnętrznego system pobierania API 

Istnieją inne powiązane usługi i bazy danych, które wymagają danych osobowych, aby umożliwić 

dostęp do informacji o klientach w prywatnej strefie danych. Jak właśnie wyjaśniliśmy, potrzebujemy 

danych osobowych i innych prywatnych danych od klientów, aby asystent AI 24x7 działał z 

odpowiednimi danymi. Wymaga to od nas pełnej pewności zarówno umów z klientami, jak i lokalnych 

/ międzynarodowych przepisów dotyczących danych. Przestrzeganie przepisów staje się niezwykle 

ważne dla banków i firm ubezpieczeniowych do budowania określonych chatbotów konwersacyjnych. 

Jest to wyzwanie dla firm, ponieważ ogranicza firmy do korzystania z dobrze rozwiniętych, 

zewnętrznych usług chatbot, takich jak Alexa, Dialogflow i Watson. Usługi te wymagają przesłania 

danych na ich serwer i przechowywania ich w celu prowadzenia rozmów na czacie. Ograniczenia 

stworzyły próżnię, którą powinny wypełnić ramy, które mogą rozwijać nowoczesne chatboty 

wewnętrzne dla firm. Konieczne jest uświadomienie sobie, jakie wymagania w zakresie prywatności 

danych obowiązują firmy w kontaktach z danymi klientów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

(RODO) jest wiodącym rozporządzeniem regionu UE i ma również znaczenie dla innych części świata. 

W następnej sekcji przedstawiamy ogólny przegląd jego wymagań, które należy wziąć pod uwagę przy 

tworzeniu chatbota.  

Wprowadzenie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

RODO jest następcą dyrektywy o ochronie danych z 1995 r., która była rozporządzeniem, a nie 

dyrektywą. Chociaż dyrektywę pozostawiono państwom członkowskim do transpozycji do prawa 

krajowego w drodze ustawodawstwa, rozporządzenie RODO jest natychmiast wykonalne jako prawo 

we wszystkich państwach członkowskich jednocześnie. Jest to rozporządzenie w sprawie ochrony 

danych obywateli Unii Europejskiej. Dotyczy to również przekazywania danych osobowych poza obszar 

UE. RODO daje użytkownikom kontrolę nad ich danymi osobowymi oraz to, czy chcą udostępniać, czy 

też zachować prywatność swoich danych. Został przyjęty przez wszystkie państwa UE i wszedł w życie 

25 maja 2018 r. Rozporządzenie nakłada wysokie grzywny na organizacje niespełniające wymogów 

(opłaty do 4% rocznych przychodów lub 20 mln EUR, w zależności od tego, która wartość jest wyższa).  

Dane chronione na mocy RODO 

RODO w definicji danych jest bardzo szerokie i obejmuje wiele danych generowanych i rejestrowanych 

przez firmy. Zgodnie z RODO chronione dane obejmują :  



„Niezbędne dane identyfikacyjne (imię i nazwisko; data urodzenia; numer telefonu; adres domowy; 

adres e-mail; numer dowodu osobistego i numer ubezpieczenia społecznego itp.); Dane internetowe 

(lokalizacja, adres IP, dane cookie); zdrowie i uwarunkowania genetyczne dane; dane biometryczne 

(dane identyfikujące osobę); pochodzenie rasowe i etniczne; przekonania religijne; opinie polityczne ”.  

Obejmuje to dane, z którymi chatboty mają do czynienia w trakcie rozmów.  

Interesariusze ochrony danych 

Zgodnie z rozporządzeniem każda firma, która gromadzi i przetwarza dane osobowe obywateli UE lub 

przechowuje dane osobowe rezydentów UE, musi przestrzegać RODO, niezależnie od tego, czy firma 

jest obecna na terytorium UE, czy nie. Ten zakres oznacza, że większość globalnych firm musi być 

zgodna z RODO. Rozporządzenie określa trzy zainteresowane strony RODO:  

* Osoba, której dane dotyczą: Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora lub podmiot 

przetwarzający.  

* Administrator danych: osoba fizyczna lub firma, która określa cel i warunki gromadzenia i 

przetwarzania danych osobowych od użytkowników.  

* Przetwarzacz danych: osoba fizyczna lub firma przetwarzająca dane osobowe dla administratorów 

danych.  

Definicja interesariuszy ma bezpośredni wpływ na to, jak projektujemy nasze chatboty i zapewniamy 

prawa naszym klientom, którzy wchodzą w interakcje z chatbotami. Na przykład klient wchodzący w 

interakcję z chatbotem jest osobą, której dane dotyczą, a bank, ubezpieczyciel lub firma staje się 

administratorem danych. Administrator danych CRM lub systemu baz danych również staje się 

administratorem danych. Jeśli Twój chatbot korzysta z Dialogflow do przetwarzania danych, staje się 

procesorem danych.  

Prawa klienta wynikające z RODO 

Zespół programistów i kierownictwo chatbota musi koniecznie zrozumieć, jakie prawa są zapisane w 

RODO dla klientów. Funkcja chatbota musi ich przestrzegać:  

#: Po prawej: Obowiązki administratora danych 

1 : Prawo do uzyskania informacji : Przejrzystość w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych 

osobowych oraz celu, w jakim zamierzasz je wykorzystywać. Poinformuj swojego klienta o jego 

prawach i sposobie ich realizacji.  

2 : Prawo dostępu : Twoi klienci mają prawo dostępu do swoich danych. Musisz włączyć to w procesie 

biznesowym lub technicznym.  

3 : Prawo do sprostowania : Twój klient ma prawo do poprawiania informacji, które jego zdaniem są 

niedokładne.  

4 : Prawo do usunięcia : Musisz zapewnić swojemu klientowi prawo do bycia zapomnianym, pod 

warunkiem, że uzasadniony interes w przechowywaniu takich informacji nie zastępuje ich.  

5 : Prawo do ograniczenia przetwarzania : Twój klient ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania 

jego danych.  

6 : Prawo do przenoszenia danych : Musisz umożliwić eksport danych osobowych klientów w formacie 

umożliwiającym odczytanie ich z urządzenia i maszyny.  



7 : Prawo do sprzeciwu : Twój klient ma prawo sprzeciwić się Tobie, korzystając z jego danych.  

8 : Prawo dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji :  Klient ma prawo nie podlegać 

decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

Zgodność Chatbot z RODO 

W powyższych sekcjach omawialiśmy, że chatboty nie są już tylko przedmiotem komunikacji 

biznesowej; twórcy chatbota muszą rozpatrywać je w sposób kontrolujący i przetwarzający dane. 

Wymaga to od chatbotów ścisłej kontroli RODO. Niektóre ogólne i minimalne kroki, które twórcy 

chatbotów muszą podjąć, aby przygotować się do zgodności z RODO, wymieniono poniżej. Lista nie 

jest wyczerpująca; jest to tylko orientacyjna lista do oceny wewnętrznej. Rozważ pełną kontrolę 

chatbota przed upublicznieniem go do ogólnego użytku.  

* Chatboty przed rozpoczęciem konwersji muszą wyraźnie określać, jakie dane będą gromadzone 

podczas rozmowy i muszą mieć dostęp do tego, które dane są gromadzone.  

* Użytkownik chatbota musi mieć dostęp do przeglądania, przeglądania, pobierania i usuwania danych 

zebranych przez chatbota.  

* Dzienniki chatbota muszą być bezpiecznie przechowywane i udostępniane użytkownikom. Ponadto 

musisz mieć wyraźną zgodę użytkownika przed przetworzeniem dziennika w celu przeszkolenia 

chatbotów.  

* Jasno określona polityka prywatności i dane kontaktowe do inspektora danych w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości.  

* Opcja rozmowy z prawdziwym operatorem, a nie z chatbotem maszynowym.  

Te elementy stanowią orientacyjną listę kroków, które musi wykonać właściciel chatbota. Pełny audyt 

może odzwierciedlać więcej obszarów, aby upewnić się, że chatbot jest w pełni zgodny.  

Podsumowanie 

Podzieliliśmy rozmowy na ogólne i określone obszary. Podczas gdy tworzenie chatbota o charakterze 

ogólnym wymaga wielu różnych danych, konkretne chatboty konwersacyjne wymagają tylko zbioru 

danych do prowadzenia tych rozmów. Wprowadziliśmy różne źródła danych pozyskane z zrozumienia 

przez programistę funkcjonalności, dane wygenerowane z interakcji z klientami we wszystkich 

kanałach, a także omówiliśmy znaczenie otwartych danych. Omówiono również crowdsourcing danych 

dla ogólnych chatbotów. Znaczenie danych osobowych i wyzwania zostały omówione na przykładach, 

a ich wpływ na projekt chatbota został również wyjaśniony. Najważniejszą częścią implementacji 

chatbota jest wpływ przepisów, gdy chatboty zajmują się danymi osobowymi. Wprowadziliśmy ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które chroni dane obywateli UE, nie tylko w UE, ale także 

poza nią. Udostępniono krótką listę kontrolną praw klientów wraz ze standardowymi krokami, które 

należy podjąć, aby chatboty były zgodne z GDRP. W następnym rozdziale omówimy, jak zaprojektować 

chatbota i utworzyć rozmowy dla asystenta ubezpieczeniowego 24x7. 



Podstawowe informacje o rozwoju Chatbota 

Chatboty muszą mieć funkcje umożliwiające rozmowy podobne do ludzkich. Celem jest uczynienie 

rozmowy chatbota bardziej ludzką, a tym samym lepszą niż oparte na menu podejście nowoczesnych 

aplikacji. W poprzednich częściach omawialiśmy rodzaje chatbotów i ograniczenia prawne, które 

należy wziąć pod uwagę w przypadku własnego chatbota. Tu omówimy uproszczone podejście do 

budowania integralnych elementów chatbotów. Późniejsze sekcje wprowadzą przepływ rozmowy dla 

przykładowego żądania, aby ułatwić budowanie kontekstu w rozmowie na czacie. Część zakończy się 

wprowadzeniem do chatbota „Agent ubezpieczeniowy 24x7”, który będzie przykładem użycia 

omawianym w dalszej części.  

Chatboty zorientowane na obsługę klienta 

Proces obsługi klienta obejmuje wymianę prywatnych informacji o kliencie i dostęp do źródeł danych 

w celu pobrania aktualnych informacji. Wymiana informacji za pośrednictwem chatbota wymaga 

dokładności i egzekwowania rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i prywatności. Istnieją trzy 

krytyczne kwestie dotyczące rozwoju chatbota, aby osiągnąć zamierzony przypadek użycia z chatbota:  

* Kontekst biznesowy 

* Zgodność z zasadami 

* Bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i autoryzacja 

Dokładność systemu w rozwiązywaniu zapytań wejściowych to kolejna kwestia dla modułu NLP.  

Kontekst biznesowy 

Kontekst biznesowy odnosi się do specyfiki firmy, dla której opracowano chatbota. W ogólnych 

rozmowach możemy wywnioskować znaczenie rzeczy niewypowiedzianych lub ukryć rzeczy w 

rozmowie. Koncepcja czatu na żywo jest nadal aktualna w wielu dużych firmach. Głównym celem czatu 

na żywo było obniżenie kosztów centrum obsługi telefonicznej i zapewnienie kolejnej warstwy 

rozmowy, ale stworzono również inny silos rozmów i, w wielu przypadkach, kiepskie wrażenia klientów 

wkradły się. W czatach na żywo kontekst biznesowy był utrzymywany przez czat, dyrektor wykonawczy 

i klient musieli za każdym razem określać kontekst. Nowoczesny system chatbot musi zidentyfikować i 

utrzymać ustawienia, aby skonstruować minimalny przebieg rozmowy. Zwykle konwersacje 

przeprowadzane za pośrednictwem chatbotów zależą od tego, co jest jawnie przekazywane do 

chatbota w celu przetworzenia (historia konwersacji), jakiego kanału używa się do konwersacji (kanał) 

i medium wiadomości (tekst, obraz, głos, emocji itp.) ). Niewypowiedziany jest kontekst, który musi 

być utrzymywany przez udanego chatbota. Na przykład poniżej znajduje się rozmowa pokazująca, jak 

ważny jest kontekst. 

Kontekst rozmowy: Użytkownik rozmawia o zamówieniu na jedzenie (2345), które anulował ostatniej 

nocy.  

Przypadek 1: Brak zachowanego kontekstu  

Użytkownik: Dlaczego zwrot nie został przetworzony dla mojego konta?  

Chatbot: Podaj swój OrderlD  

Użytkownik: 2345 

Chatbot: Twój zwrot środków zostanie przetworzony i zostanie zaktualizowany na Twoim koncie za 2 

dni.  



 

Przypadek 2: Zachowano kontekst czatu 

Użytkownik: Dlaczego zwrot pieniędzy nie został przetworzony dla mojego konta?  

Chatbot: Twój zwrot środków zostanie przetworzony i zostanie zaktualizowany na Twoim koncie za 2 

dni 

W przypadku 1 kontekst nie jest zachowywany, więc każda rozmowa wymaga dostarczenia wszystkich 

informacji do chatbota. W przypadku 2 chatbot zachowuje kontekst rozmowy od momentu jej 

rozpoczęcia, a także próbuje zidentyfikować zapytanie w tym samym znaczeniu. Opierając się na tym 

ogólnym przykładzie, chatbot musi zostać przeszkolony w zakresie określonego języka użyteczności, 

terminologii i dialektu operacyjnego. Jeśli tworzysz chatbota dla banku, musisz zrozumieć, że „konto 

depozytu w czasie”, „rachunek bieżący” i „rolowanie” odnoszą się do określonych funkcji w banku. Jest 

to bardzo ważne, ponieważ użytkownik nie będzie chciał raz po raz wyjaśnić, o czym rozmawiają, 

chatbotowi. Kontekst biznesowy jest zbudowany na warstwie przetwarzania języka naturalnego (NLP), 

a struktura konwersacji zarządza funkcjonalnością. To specyficzne szkolenie dla globalnego kontekstu 

biznesowego i języka wymaga spojrzenia w przeszłość rozmowy z klientami.  

Uwaga: każda rozmowa może mieć kontekst globalny i kontekst specyficzny dla dialogu. Na przykład 

mówienie o ubezpieczeniach na życie jest kontekstem globalnym, a w tym kontekście mówieniem o 

konkretnej polisie jest kontekstem rozmowy.  

Zgodność z zasadami 

Każda rozmowa może prowadzić do wielu typów żądań, które musi spełnić chatbot. Kluczowe pytania 

stają się zatem, w celu spełnienia żądania użytkownika, jaki jest zgodny sposób na pozbycie się tych 

informacji? Zasady i regulacje rządowe decydują o tym, co jest dozwolone, a co niedozwolone, a jeśli 

dozwolone, w jaki sposób uzyskać dostęp do tych informacji. Załóżmy na przykład, że użytkownik chce 

zaktualizować swój adres domowy w celu ubezpieczenia. Z technologicznego punktu widzenia może to 

być tak proste, jak przekazanie chatbotowi następujących informacji (po uwierzytelnieniu): 

Użytkownik: Zaktualizuj mój adres domowy na XYZ, sektor-8, 

Indie 

Chatbot: Zaktualizowano adres do XYZ, sektor-8, Indie 

Ale są nowe pytania. Czy klient może zmienić swój adres, podając tylko to polecenie? Jak to się stanie 

w prawdziwym oddziale banku? Jakie procesy i zasady regulują zmianę adresu? Przewodnik po 

zasadach i przepisach jest niezbędny do prowadzenia rozmowy przez chatbota. Proces biznesowy, a 

także zgodność z ustawą, muszą być śledzone we wszystkich kanałach, aby każde żądanie mogło zostać 

utrwalone w systemie. Na przykład aktualizacja adresu nie powinna być wykonywana, nawet jeśli 

żądanie zostało potwierdzone. Może wymagać poproszenia o potwierdzenie adresu, przyczyny, 

odczekanie trzech dni lub innego procesu przed zaktualizowaniem adresu. Chatboty utworzone dla 

obsługi klienta należy dokładnie nauczyć zasad i kroków, które należy spełnić, aby spełnić prośbę. 

Zasady te mogą się różnić w zależności od działalności i celu chatbota. Kroki te muszą zostać 

zaimplementowane jako ścisłe warunki „AND” w logice chatbota.  

Bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i autoryzacja 

Chatboty mogą uzyskać dostęp do prywatnych informacji lub pozostać na innym kanale w celu 

dystrybucji informacji publicznych w trybie konwersacyjnym. Uwierzytelnianie i autoryzacja to dwie 



podstawowe warstwy zabezpieczające rozmowę. Bezpieczny kanał komunikacji jest niezbędny, aby 

upewnić się, że dane wymieniane między użytkownikiem a chatbotem są szyfrowane i przesyłane na 

bardzo bezpiecznym nośniku. Polityki bezpieczeństwa można egzekwować, prowadząc rozmowy przez 

protokół HTTPS, zaporę ogniową i inne najlepsze praktyki branżowe. Warstwą bezpieczeństwa musi 

zająć się technologia sieciowa i architektura techniczna, aby zabezpieczyć wszystkie rozmowy. Funkcje 

bezpieczeństwa można odziedziczyć z istniejącej struktury firmy i w większości przypadków nie trzeba 

ich projektować osobno. Jak widać poniżej, użytkownik musi najpierw ustalić tożsamość za pomocą 

procesu uwierzytelniania. Proces uwierzytelniania zazwyczaj obejmuje podanie nazwy użytkownika i 

hasła, a w uwierzytelnianiu wieloskładnikowym dodatkowe informacje, takie jak OTP lub PIN. 

Pomyślne uwierzytelnienie ustala tożsamość użytkownika zgodnie z rekordami systemowymi. 

Następnym procesem jest ustalenie uprawnień użytkownika w systemie. Autoryzacja jest również 

nazywana zarządzaniem rolami w terminologii biznesowej, dlatego też firma musi przypisać role / 

uprawnienia dla każdego uwierzytelnionego użytkownika przed wdrożeniem chatbota.  

 

Chatbot musi uwierzytelnić swoich użytkowników, aby upewnić się, czy mają oni dostęp do funkcji 

chatbota, a jeśli jest to dozwolone, które funkcje są dozwolone dla danego użytkownika. Staje się to 

ważniejsze, gdy chatbot łączy się z systemem zaplecza w celu uzyskania dostępu do informacji takich 

jak HRM, CRM i inne metody. W wielu przypadkach system zarządzania tożsamością (IMS), taki jak 

Active Directory, może być użyty do utworzenia uwierzytelnienia i uzyskania dostępu do mechanizmu 

kontroli dla chatbota. Typowym uwierzytelnianiem może być wieloskładnikowy system logowania lub 

PIN dostępu dla autoryzowanych użytkowników. Autoryzacja jest kolejną istotną warstwą w ramach 

rozliczalności i pozwala przedsiębiorstwu kontrolować dostęp do zasobów. Kontroluje to także 

warstwę kontroli dostępu, w której systemy sprawdzają, do jakich obszarów lub funkcji może uzyskać 

dostęp uwierzytelniony użytkownik. Jest to bardzo ważne, ponieważ wielu użytkowników będzie 

chciało korzystać z tego samego źródła informacji w wielu niezależnych rozmowach, a my chcemy 

chronić dane i dostarczać tylko to, do czego użytkownik jest upoważniony zgodnie z ich rolą i zasadami. 

Rysunek poniżej pokazuje, jak typowy dostęp jest przyznawany aplikacji; dotyczy to również 

chatbotów. Możemy skorzystać z pełnej, niestandardowej usługi uwierzytelniania i autoryzacji lub użyć 

narzędzi innych firm, takich jak AuthO, Active Directory itp. W przedstawionym podejściu aplikacja pyta 



użytkownika o poświadczenia i wysyła je do usługi uwierzytelniania. Po uwierzytelnieniu zwraca token 

ze szczegółami uthorization, który może być używany przez chatbota do interakcji z użytkownikiem. 

 

Dokładność tłumaczenia danych wejściowych użytkownika na systemy 

Logika chatbota tworzy interfejs między danymi wejściowymi użytkownika w języku naturalnym a 

danymi wejściowymi obsługiwanymi przez maszynę w celu wyszukiwania informacji. Interfejs ten musi 

upewnić się, że tłumaczenie jest dokładne, zanim dane wyjściowe zostaną dostarczone użytkownikowi. 

Jest to największe wyzwanie, przed którym stoją dziś chatboty oparte na NLP, a zatem jeden z głównych 

obszarów badań. Wyjaśnijmy to na przykładzie:  

Dane wejściowe: Zapytanie wygenerowane przez Chatbot Logic: Dane wyjściowe systemu 

Użytkownik: Podaj mi status mojej pensji za kwiecień 2019 r .: Wybierz status z tabeli płac: gdzie 

emplD=UserlD  i miesiąc = „Kwiecień” i rok = „2019”: Twój status pensji to „< RESP0NSE FROM QUERY 

>” 

Użytkownik: Kiedy otrzymam wynagrodzenie za ostatni miesiąc? : Wybierz status z tabeli_płatności, 

gdzie emplD=UserlD i miesiąc = ?? i rok = ?? : Twój status wynagrodzenia to „< RESP0NSE FROM 

QUERY>” 

W tym przykładzie wejście 1 i wejście 2 muszą uzyskać ten sam wynik z systemu. Logika chatbota musi 

rozwiązać dwa wejścia, zanim będzie mogła pobrać poprawne informacje dla użytkownika. Oto 

wyzwania i wymagania upewnienia się, że zapytanie otrzyma dokładne dane, aby system mógł 

odpowiedzieć. Jeśli logika chatbota nie jest w stanie utworzyć właściwego pytania, wyniki nie będą 

prawidłowe, a nawet mogą spowodować niezamierzone udostępnienie nieautoryzowanych informacji 

użytkownikom.  

Podejścia programistyczne Chatbota 

Podejście programistyczne chatbota odnosi się do sposobu budowania logiki chatbota. 

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze tego podejścia jest równowaga między umiejętnościami 

języka naturalnego a dokładnością wyników. Jak wiecie, NLP stoi przed wyzwaniem zrozumienia 

naturalnych rozmów i przetłumaczenia ich na działania maszynowe; równowaga musi być utrzymana. 

Istnieje ogólna klasyfikacja chatbotów na podstawie ich umiejętności i zakresu wbudowanej w nich 

sztucznej inteligencji. Krytyczną osią, według której klasyfikujemy chatboty, jest zakres konwersacji i 

odpowiedzi maszynowe.  Nasza dyskusja koncentruje się na zamkniętych rozmowach domenowych, w 

których możemy zastosować podejście oparte na regułach lub stworzyć inteligentne maszyny przy 

użyciu podejścia opartego na Al. W tej sekcji opisujemy dwa popularne typy podejść 

programistycznych.  



Podejście oparte na regułach 

Podejście oparte na regułach, zwane również podejściem opartym na menu, działa jako rozszerzenie 

portali samopomocy o lepszych wrażeniach. Zasadnicza różnica polega na nawigacji do rozwiązań. W 

portalu samopomocy musisz ręcznie nawigować do właściwych opcji, natomiast w chatbotach 

opartych na menu nawigację można wykonywać w języku naturalnym, a następnie wykonywać 

czynności za pomocą menu. Zobacz rysunek poniżej. Tego rodzaju chatboty są powszechne i zwykle 

mają duże zastosowanie we wszystkich branżowych przypadkach użycia zintegrowanych z CRM i 

innymi systemami danych. Jak pokazano, chatbot próbuje zrozumieć pytanie użytkownika, a następnie 

wyświetla menu umożliwiające wybór następnej akcji. Lista upewnia się, że backend wie, jaką 

dokładnie operację należy wykonać, aby spełnić żądanie 

 

 Zalety podejścia opartego na menu 

Podejście oparte na menu ma kilka zalet:  

* Dokładność odpowiedzi jest potwierdzona przez projekt.  

* Opiera się raczej na heurystyce niż na skomplikowanym NLP i jest łatwy do zrozumienia i wdrożenia.  

* Łatwo jest rozszerzyć na nowe pozycje menu bez ponownego szkolenia rdzenia.  

Wady podejścia opartego na menu 

Zaletą doskonałej dokładności i łatwej implementacji są pewne ograniczenia:  

* Funkcjonalność jest ściśle ograniczona do kodu szablonów.  



* Realizacja składa się z dwóch etapów: zrozumienia kontekstu i wyświetlenia menu. Po kliknięciu 

menu spełnij żądanie.  

* Oferuje ograniczone konwersacje w języku naturalnym, ponieważ chatbot nie rozumie poza 

zakodowanymi sytuacjami.  

Mimo tych ograniczeń podejście oparte na menu jest bardzo skuteczne, gdy dokładność jest ważniejsza 

niż doświadczenie naturalnej rozmowy.  

Podejście oparte na Al 

Podejście oparte na Al opiera się na zaawansowanym silniku NLP do obsługi języka naturalnego i 

spełnienia żądania opartego na algorytmach ML i integracji systemu w celu dynamicznego 

wyszukiwania informacji. Dokładność chatbota na początku jest niższa i z czasem wzrasta. Krytyczną 

różnicą między podejściem opartym na menu i Al jest silnik NLP. Silnik NLP jest odpowiedzialny za 

wyodrębnianie informacji obecnych w danych wejściowych użytkownika. Co więcej, na podstawie 

wyodrębnionych informacji chatbot musi zdecydować o kolejnych krokach. Jak pokazano na ryc. 3-5, 

kluczową rolą silnika NLP jest wydobycie informacji z danych wejściowych w języku naturalnym. 

Dokładność wydobywania informacji ma kluczowe znaczenie, ponieważ decyduje o wyniku rozmowy i 

zostanie utrwalona w systemie. Silnik NLP musi wyodrębnić informacje wymagane do poinstruowania 

systemu o działaniu. W podejściu opartym na menu użytkownik musi wchodzić w interakcje z menu, 

aby wybrać dokładne szczegóły, zanim system będzie mógł działać.  

 

Zalety podejścia opartego na A.l. 

Podejście oparte na Al ma wiele zalet i korzyści ukierunkowanych na klienta:  

* Zaawansowane konwersacje mogą się zdarzyć bez konieczności wykonywania wielu czynności przez 

użytkownika.  

* Silnik NLP radzi sobie z niewidzialnymi scenariuszami i licznymi tekstami.  

* Chatbot może nauczyć się tworzyć niestandardowe odpowiedzi od zera (generowanie języka 

naturalnego).  

Wady podejścia opartego na A.l. 

Problemy związane z podejściem opartym na Al wynikają głównie ze złożoności:  

* Silnik NLP jest skomplikowany w szkoleniu, utrzymaniu i ulepszaniu.  

* Dokładność odpowiedzi cierpi, ponieważ wynik NLP nie jest w 100% poprawny.  

* Wymaga dużej ilości danych dla działającego silnika NLP chatbota.  

Przepływ konwersacji 



Chatboty dla aplikacji w domenie zamkniętej są zbudowane z określonym przeznaczeniem i funkcjami, 

które chatbot zapewni jako funkcje dla użytkownika. Aby móc uwzględnić możliwe przypadki 

konwersacji lub dane wejściowe użytkownika, musimy zdefiniować zakres i wszystkie możliwe 

przepływy. Definicje przepływu są niezbędne, ponieważ musimy przestrzegać zasad, aby zapewnić 

dostęp do wymaganych danych. Przepływ konwersacji to drzewo decyzyjne, które opisuje możliwą listę 

zdarzeń, decyzji i wyników konwersacji w dowolnym momencie konwersacji. Ten rodzaj przepływu 

zapewnia większe znaczenie, gdy kontekst musi być utrzymany, a odpowiedź systemu nie jest 

pojedynczym krokiem. Przykład przebiegu konwersacji pokazano na rysunku. 

  

Przepływ zaczyna się od wiadomości powitalnej i albo zawiera menu (jeśli jest to chatbot oparty na 

regułach), albo użytkownik pyta zdanie (chatbot całkowicie oparty na Al). Gdy logika NLP chatbota 

określi, jakiej funkcjonalności wymaga użytkownik, pojawia się punkt decyzji, aby zaprowadzić 

użytkownika na tę ścieżkę konwersacji. Jeśli użytkownik chce sprawdzić status zamówienia, następnym 

punktem rozmowy jest wprowadzenie numeru zamówienia. Gdy chatbot otrzyma prawidłowy 

identyfikator zamówienia, backend wzywa do działania w celu pobrania informacji o tym zamówieniu 

i przekazania go użytkownikowi. Ten przepływ zachowuje również kontekst, więc jeśli musi śledzić 

kolejne zamówienie, nie musi zaczynać od katalogu głównego, ale może po prostu wprowadzić inny 

identyfikator zamówienia, a chatbot będzie wiedział, jak śledzić status zamówienia. W bardziej 

zaawansowanych chatbotach możesz przekazywać wiele zamiarów w jednym wierszu, ale technicznie 

chatbot przetworzy żądanie w tym samym przepływie. Tak więc „Śledź mój numer zamówienia 465” 

to jedno wejście od użytkownika, które powinno uzyskać ten sam wynik. Wielozadaniowe chatboty są 

trudne do zbudowania, a szanse na błąd są wysokie. Utworzenie przepływu chatbota jest niezbędne, 

ponieważ określa to zakres funkcji i poprawia dokładność chatbota dla użytkownika. Konieczne jest 

wyjaśnienie użytkownikowi, co ma dla niego zrobić chatbot, i być może wcześniejsze zdefiniowanie 



funkcji. Przypadki wyjątków zawsze można przenieść na odpowiedzi domyślne lub kierownictwo 

ludzkie.  

Kluczowe warunki w Chatbotach 

Rozwój chatbotów stał się pełnoprawnym procesem programistycznym, co oznacza, że musisz 

zrozumieć terminologię chatbotów, zanim spróbujesz je opracować. Kluczowe terminy stosowane w 

rozwoju chatbota mają również wiele wariantów, jak twierdzą wiodący dostawcy platform chatbot, 

takich jak Amazon, Google itp. W tej sekcji omówimy niektóre kluczowe terminy często używane w 

rozwoju chatbota. W kolejnych rozdziałach użyjemy tych pojęć i terminologii, aby pokazać, jak rozwijać 

chatbota od podstaw.  

Wypowiedź 

Wypowiedź odnosi się do wszystkiego, co użytkownik wprowadza do chatbota. Pełne wejście od końca 

do końca wypowiada się, na przykład „Uzyskaj status mojego zamówienia o identyfikatorze 345”, „Jaka 

jest dzisiaj temperatura?”, „Cześć”, „Dzień dobry” itp. Używa się wypowiedzi klasyfikatora zamiarów 

rozwoju. Chatbot przechowuje w bazie danych tyle możliwych wypowiedzi, które są zadawane przez 

użytkownika, i grupuje je w różne intencje, które reprezentują to, co użytkownik chciał powiedzieć. 

Aby opracować chatbota dla ubezpieczenia, będziemy musieli uchwycić aktualne pytania zadawane 

przez użytkowników z różnych kanałów, takich jak czaty, e-maile, wizyty w biurze, centrum wartości 

dla klientów itp. Wykorzystamy wszystkie te historyczne dane, aby nauczyć chatbota znajomości 

rzeczywistych wymagań użytkownika i które przepływ konwersacyjny w użyciu. 

Zamiar 

Zamiarem jest intencja użytkownika zidentyfikowana na podstawie wypowiedzi przechwyconej przez 

chatbota. Identyfikacja zamiaru jest podstawową funkcją chatbota. W chatbotach opartych na menu, 

menu pomagają użytkownikowi określić cel, podczas gdy w chatbotach opartych na Al identyfikacja 

zamiarów jest zadaniem wykonywanym przez silnik NLP. Pomyślne dopasowanie zamiaru decyduje o 

przebiegu rozmowy i zapewnia prawidłową odpowiedź użytkownikowi. W chatbotach specyficznych 

dla domeny intencje mogą różnić się od intencji ogólnych, dlatego wymagane jest szkolenie specyficzne 

dla domeny. Na przykład w przypadku „Pokaż mi cenę akcji Apple”, intencją jest znalezienie ceny akcji. 

Nazwijmy to intencją jako showStockPrice. ShowStockPrice jest głównym celem użytkownika, podczas 

gdy termin „Apple” to byt, zwany także miejscem. 

Jednostka 

jednostka nadaje sens intencji, zapewniając dodatkową wartość wypowiedzi. Podmiot może być 

zdefiniowany jako podrzędny w stosunku do intencji, co mówi nam, że intencja jest związana z 

podklasą. W tym przykładzie „Apple” to encja @ nazwa_firmy dla celu fshowStockPrice.  

Jednostki lub boksy, jeśli są utrzymywane w sesjach, pomagają zachować kontekst rozmowy. W tym 

przykładzie po pierwszej wypowiedzi odpowiedzieliśmy ceną. Zaraz potem następna wypowiedź może 

brzmieć „i dla Microsoft”. W tym przypadku chatbot już uchwycił zamiar jako showStockPrice, więc 

slot zmienia się na Microsoft, a chatbot może pobrać cenę akcji Microsoft.  

Kanał 

Kanał jest medium używanym przez chatbota do łączenia się z użytkownikiem i spełniania jego żądania. 

Obecnie wszystkie komunikatory społecznościowe pozwalają chatbotom na rozmowy (np. Facebook 

Messenger, Slack, Skype itp.). Jednak w przypadku aplikacji takiej jak nasz Agent ubezpieczeniowy 24x7 

chcemy, aby nasz rozwinięty kanał był zgodny z przepisami dotyczącymi prywatności i zapewniał 



dodatkową warstwę bezpieczeństwa, gdy uzyskujemy dostęp do prywatnych informacji 

użytkowników.  

Przejęcie człowieka 

Przejęcie człowieka jest terminem używanym do oznaczenia wycofania się człowieka podczas 

rozmowy. Współczesne chatboty mają funkcję powrotu do ludzkiej pomocy, gdy chatbot nie rozumie 

zamiarów i nie wyodrębnia bytów, lub pewność, że wydajność NLP jest niska. Przejęcia ludzi mogą być 

dwojakiego rodzaju:  

* Przejęcie człowieka z wyboru: w dowolnym momencie użytkownik może zdecydować się na rozmowę 

z człowiekiem, być może dlatego, że czuje się lepiej z ludźmi lub chatbot nie rozwiązuje swoich 

problemów.  

* Przejęcie człowieka przez zaufanie: filtr zaufania może zdecydować, czy możemy spełnić żądanie z 

dużą pewnością; jeśli nie, żądanie jest automatycznie przenoszone na człowieka bez wyboru dla 

użytkownika. Zapewnia to użytkownikowi bezproblemową obsługę.  

Przypadek użycia: agent ubezpieczeniowy 24x7 

Chatbot, który będzie omawiany, opiera się na przykładzie użycia agenta ubezpieczeniowego. Chatboty 

z napędem Al zostaną omówione przy użyciu wielu aspektów bezpieczeństwa, technik ML języka 

naturalnego, wdrażania i celów biznesowych. W każdej części omówimy jakiś element rozwijania tego 

chatbota. Teraz znasz podstawowe warunki planowania agenta ubezpieczeniowego 24x7, w tym 

ustawienie kontekstu biznesowego, rodzaj polis programistycznych i inne uwagi. W tej sekcji 

zdefiniujemy aspekty agenta ubezpieczeniowego 24x7, ze względu na zakres, wszystkie funkcje nie 

zostaną wyraźnie zaimplementowane.  

* Kontekst biznesowy: Agent ubezpieczeniowy 24x7 będzie mógł przeprowadzić niezbędne rozmowy 

w dziedzinie ubezpieczeń. Ludzie mogą pytać o swoje polisy, premie itp.  

* Zgodność zasad: zasady można pobrać ze standardowej procedury stosowanej w centrum obsługi 

klienta.  

* Bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i autoryzacja: Możemy utworzyć autoryzację na podstawie kodu 

PIN, a uwierzytelnienia na podstawie IDS można również użyć, jeśli użytkownicy mają już produkt.  

*  Dokładność tłumaczenia danych wejściowych użytkownika na systemy: Aby to zapewnić, możemy 

stworzyć oparty na filtrze zaufania mechanizm przejmowania ludzi.  

* Podejście oparte na Al lub podejście oparte na menu: Oba powinny być w porządku w zależności od 

potrzeb i zachować równowagę między elastycznością i dokładnością.  

* Przepływy konwersacyjne: przepływy muszą być tworzone przez siedzenie z biznesem i badanie jego 

zasad.  

* Szkolenie NLP będzie wymagało danych starych rozmów, listy intencji, najczęstszych podmiotów itp.  

Te decyzje pomogą deweloperowi wybrać odpowiednią strukturę i architekturę dla rozwiązania 

chatbot.  

Podsumowanie 

Chatboty oferują możliwości i wyzwania. Możliwości przewyższają wyzwania, które napotkano podczas 

ich opracowywania. Omawialiśmy ważne kwestie związane z podróżowaniem po rozwoju chatbota, w 



tym definiowanie kontekstu biznesowego, rozumienie zasad dostępu do danych, stosowanie 

najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa rozmów i systemów oraz zapewnianie dokładności 

odpowiedzi. Następnie przedstawiliśmy rodzaje podejść programistycznych oraz ich zalety i wady: 

oparte na menu i oparte na Al. Omówiono koncepcję projektowania przepływów konwersacyjnych, co 

pomaga stworzyć zakres i deterministyczną strukturę odpowiadającą użytkownikom. Wyjaśniono 

krytyczne terminy często używane w rozwoju chatbota: wypowiedzi, zamiary, byty, kanały i przejęcia 

ludzi. Na koniec przedstawiliśmy, jak ustrukturyzować rozwiązanie dla agenta ubezpieczeniowego 

24x7.  



Budowanie rozwiązania Chatbot 

Chatboty są kompletnymi rozwiązaniami i są tworzone jako niezależna warstwa w dowolnym 

rozwiązaniu. Kierownictwo wyższego szczebla patrzy również na funkcje chatbota i ROI jako niezależny 

podmiot. Koncentracja na technologiach konwersacyjnych wymaga ponadto całościowego spojrzenia 

na chatboty z perspektywy rozwiązań i zwrotów biznesowych. W poprzednich częściach wyjaśniliśmy 

zasadnicze znaczenie opracowania chatbota dla zamkniętej domeny. Tu skupimy się na tym, jak 

budować rozwiązania przy użyciu najlepszych dostępnych zasobów dla przypadku użycia w domenie 

zamkniętej. Część ta obejmie również proces przemyślenia, w jaki sposób mierzyć sukces wdrożenia 

chatbota i zarządzać ryzykiem związanym z chatbotami.  

Rozważania biznesowe 

Każda firma zada pytanie: „Jaką wartość biznesową dodaje chatbot?” Na to pytanie należy 

odpowiedzieć obiektywnie i celowo w czasie. Postęp technologiczny może pozwolić nam na wdrożenie 

zaawansowanych chatbotów i innych rozwiązań, ale sposób, w jaki zwiększają wartość firmy, jest 

bardzo subiektywny. Firma musi ocenić wszystkie czynniki, aby ustalić, w jaki sposób chatbot jest dobry 

dla ich firmy.  

Chatbots vs. Aplikacje 

Z technologicznego punktu widzenia firma musi odpowiedzieć na ważne pytanie, szczególnie dotyczące 

chatbotów z zamkniętą domeną: czy wybrać aplikację, czy chatbota. Jeśli chodzi o funkcje, oba mogą 

dostarczyć tych samych informacji dla danego zestawu funkcji. Kluczową różnicą okazuje się, że 

chatboty mają charakter konwersacyjny, podczas gdy aplikacje są aplikacjami samoobsługowymi. 

Kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi chatbotów są :  

• Preferowane są chatboty, aby uzyskać szybką odpowiedź na pytania i dostęp do Internetu przez całą 

dobę.  

• Aplikacje są preferowane ze względu na łatwość użytkowania i wygodę.  

Oto niektóre czynniki, które firma musi sprawdzić przy swoich bieżących potrzebach:  

• Szybkie odpowiedzi na proste pytania 

• Uzyskiwanie 24-godzinnego serwisu 

• Wygoda 

• Szybkie odpowiedzi na złożone pytania 

• Łatwość komunikacji 

• Możliwość łatwego zarejestrowania skargi 

• Uzyskiwanie szczegółowych / eksperckich odpowiedzi 

• Dobra jakość obsługi klienta 

• Życzliwość i dostępność 

• Szybkie rozpatrzenie skargi 

Wzrost liczby aplikacji Messenger 



Innym czynnikiem napędzającym potrzebę korzystania z chatbotów jest rosnące wykorzystanie 

aplikacji do komunikowania się oraz stabilny wzrost liczby firm, które mają podejście zorientowane na 

urządzenia mobilne. Klient jest teraz podłączony 24 godziny do Internetu za pośrednictwem swoich 

telefonów komórkowych i chce uzyskać dostęp do usług za pomocą łatwych w użyciu interfejsów.  

Na początku 2011 r. zaczęły pojawiać się aplikacje komunikacyjne, które zyskały dobre współczynniki 

adopcji, ponieważ jednocześnie pojawiły się urządzenia mobilne, łączność internetowa i przetwarzanie 

w chmurze. Jakiś czas na początku 2015 r. doszliśmy do momentu, w którym aplikacje takie, w 

szczególności WhatsApp i Facebook Messenger, osiągały błyskawiczne przyspieszenie i dorównywały 

aktywności w sieciach społecznościowych. Jak sugeruje ten trend, ludzie są bardziej aktywni w 

aplikacjach komunikatorów niż w sieciach społecznościowych. Ten trend wskazuje na zmianę 

zachowań konsumenckich, w których czat jest preferowanym sposobem komunikacji. A to oznacza, że 

firmy muszą umożliwić ten kanał komunikacji z klientami również za pomocą chatbotów lub czatów 

ludzkich.  

Bezpośredni kontakt kontra czat 

Rosnące wykorzystanie aplikacji do komunikowania się zmieniło sposób, w jaki klienci chcą wchodzić 

w interakcje z firmami. W pierwszych dniach aplikacji komunikatorów badania wykazały rosnącą 

preferencję kontaktu za pośrednictwem czatów. Ankieta BI Intelligence podsumowana przez Chatbots 

Magazine  pokazuje, że już w 2016 r. dojrzali klienci rynkowi bardzo szybko przyjęli rozmowy . Klienci 

wierzyli, że mogą rozwiązać swoje problemy szybciej przez czat niż zadzwonić do przedstawiciela działu 

obsługi klienta. Czuli się też bardziej swobodnie z czatami, ponieważ mogliby przechowywać je jako 

zapis do dalszych rozmów, w przeciwieństwie do rozmów telefonicznych.  

Korzyści biznesowe z chatbotów 

Uwzględnienie istotnych aspektów biznesowych pozwala firmie zdecydować, czy chce iść dalej i 

zbudować chatbota, czy ulepszyć obecne aplikacje / kanały. Jeśli firma zdecyduje się na rozwiązanie 

chatbot, musi zrozumieć tworzenie kluczowych wartości przez chatboty. Chatboty są teraz 

akceptowane przez użytkowników o różnych wartościach procentowych w różnych branżach, z 

różnymi współczynnikami adopcji. W wyżej wymienionym kwestionariuszu magazynu Chatbots, w 

którym pytano, czy czujesz się komfortowo, gdy asystujesz chatbotowi z siedzibą w Al w komunikacji 

biznesowej, odpowiedź pokazała, że ludzie są najbardziej gotowi na takie rozmowy dotyczące handlu 

detalicznego online, ogólnych zapytań dotyczących opieki zdrowotnej i telekomunikacji. Ponadto w 

raporcie o stanie Chatbota z 2018 r. głównymi przyczynami braku preferowania chatbotów jest 

potrzeba pomocy ze strony prawdziwej osoby, mniejsza świadomość chatbotów i możliwe blokady z 

powodu braku dostępności kanałów (tj. braku konta na Facebooku) lub dostęp do smartfona). Badania 

wskazują, że dodanie tego kanału ma wartość dodaną, jeśli korzyści dla firmy są wysokie, a klientowi 

wygodnie pomagają chatboty oparte na Al.  

Oszczędności 

Niewątpliwie najważniejszą korzyścią dla firmy jest oszczędność kosztów obsługi klienta. Oszczędności 

stanowią najlepszy argument za wprowadzeniem chatbotów do kanału świadczenia usług w firmie. 

Chociaż istnieje wiele innych korzyści strategicznych i związanych ze wzrostem, koszty muszą 

uzasadniać wszystkie wysiłki i zasoby wykorzystane do rozwoju i utrzymania chatbota. Badanie BI 

Intelligence pokazuje potencjalne roczne oszczędności na wynagrodzeniach dzięki rozszerzeniu 

chatbotów na różne funkcje biznesowe. Najwyższym obszarem wydatków na wynagrodzenia są 

przedstawiciele obsługi klienta, gdzie oszczędności są również najwyższe. Redukcja kosztów jest 



wyraźnie widoczna i można ją przypisać użyciu chatbotów we wszystkich funkcjach sprzedaży 

ubezpieczeń, raportowania, sprzedaży i obsługi klienta.  

Doświadczenie Klienta 

Jakość obsługi klienta jest drugim najbardziej wpływowym czynnikiem przy wprowadzaniu chatbotów 

do firmy. Doświadczenie klienta wnosi do firmy wiele wartości, nie ograniczając się tylko do 

bezpośredniej sprzedaży lub oszczędności. Korzyści z dobrej obsługi klienta obejmują 

• Wysoka wartość marki i wycofanie 

• Wysokie wartości w całym okresie życia (lepsze zaangażowanie)  

• Wyróżniający markę od konkurentów 

Istnieje wiele innych pochodnych czynników związanych z zadowoleniem klienta. Lojalna baza klientów 

to przepis na długofalowy sukces. Podsumowanie Magazynu Chatbots wskazuje funkcje, które 

przyczyniają się do dobrego i wyjątkowego doświadczenia klienta uzyskanego dzięki chatbotom. 

Najważniejsze punkty podano poniżej w celach informacyjnych:  

• 24-godzinny serwis 

• Uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi 

• Odpowiedzi na proste pytania 

• Łatwa komunikacja 

• Reklamacje rozwiązano szybko 

• Dobra jakość obsługi klienta 

• Szczegółowe / eksperckie odpowiedzi 

• Odpowiedzi na złożone pytania 

• Życzliwość i dostępność 

Różnorodność nowych funkcji przyciąga klientów i tworzy wyjątkową wartość dla firm.  

Wskaźniki sukcesu 

Wskaźniki sukcesu są ważne do zdefiniowania na początku każdego rozwoju chatbota. Metryki działają 

jako kompas do kierowania rozwiązaniem i zamierzonymi zaletami chatbota. Chociaż istnieją wskaźniki 

sukcesu związane z dokładnością silnika NLP, klasyfikatory zamiarów i inne aspekty techniczne, w tej 

sekcji będziemy mówić o wskaźnikach sukcesu tylko z perspektywy biznesowej.Wskaźniki sukcesu 

muszą być możliwe do zarządzania i mierzenia za pomocą prostego wyjaśnienia dla firmy. Omówimy 

kilka wskaźników, których można użyć do śledzenia sukcesu chatbotów i zarządzania nimi. Wskaźniki 

koncentrują się na sukcesie, gdy porównasz interakcję chatbota z interakcją człowieka.  

Indeks satysfakcji klientów 

Indeks zadowolenia klientów (CSI) mierzy jakość interakcji przedstawiciela działu obsługi klienta, 

przeprowadzając z klientem małą ankietę i rejestrując jej doświadczenie w zakresie interakcji. CSI jest 

jednym z najbardziej wpływowych wskaźników do monitorowania, ponieważ zapewnia nie tylko skalę 

satysfakcji, ale także obszary wymagające poprawy.  



Stopień ukończenia 

Współczynnik ukończenia (CR) jest zdefiniowany jako odsetek interakcji z chatbotem, które zakończyły 

się w momencie rozwiązania dla klienta. Ta metryka mówi nam, ile razy chatbot może zakończyć 

rozmowę i dostarczyć wymagane odpowiedzi użytkownikowi. Wyższy wskaźnik ukończenia oznacza 

bardziej wydajną usługę chatbot 

Współczynnik odrzuceń 

Współczynnik odrzuceń (BR) można zdefiniować jako liczbę użytkowników, którzy odchodzą od czatu 

po wpisaniu jednego lub dwóch danych wejściowych do czatu. Wysoki współczynnik odrzuceń oznacza, 

że chatbotowi nie udało się zaangażować użytkownika, co musi znaleźć odzwierciedlenie w niektórych 

opiniach klientów.  

Oprócz współczynnika odrzuceń mierzymy również współczynnik ponownego wykorzystania (RR), 

który odnosi się do liczby klientów, którzy wracają i ponownie korzystają z chatbota. BR to idealny 

wskaźnik do identyfikacji osób, które częściej korzystają z chatbotów i kierują reklamy na podobne 

segmenty klientów.  

Zarządzanie ryzykiem w usłudze Chatbots 

Nowe kanały technologii niosą ze sobą ryzyko. Klienci i firmy muszą zrozumieć ryzyko związane z 

korzystaniem z chatbotów do wszelkich transakcji lub informacji wymienianych za pośrednictwem 

chatbotów. Ryzyko należy rozumieć, komunikować i ograniczać, zanim klienci generalni będą mogli 

korzystać z usług chatbot.  

Kanały innych firm 

Banki i inne instytucje finansowe są bardzo świadome otwarcia nowego kanału dla użytkowników na 

dostęp do usług finansowych. Daje to klientom wygodę, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem. 

Technologia rozwija się znacznie szybciej niż ramy ryzyka, jakie posiadamy. Do czasu, gdy ogólny 

użytkownik będzie w stanie dowiedzieć się o ryzyku związanym z korzystaniem z chatbotów lub 

najlepszymi praktykami, może już mieć do czynienia z naruszeniem bezpieczeństwa. Największe 

zagrożenia bezpieczeństwa wynikają z kanałów komunikacyjnych dla chatbotów, ponieważ są one 

niezależne od kontroli bezpieczeństwa banku. Na przykład klient wchodzący w interakcję przez 

Facebook Messenger wchodzi w interakcje z systemami bankowymi za pomocą platformy Facebook, 

która może mieć luki i nie jest przeznaczona do operacji bankowych, tylko ogólne rozmowy między 

ludźmi. W ankiecie przeprowadzonej przez Synopsys w 2018 r. 36% respondentów wskazało, że 

aplikacje internetowe skierowane do klientów pozostają największym zagrożeniem bezpieczeństwa 

dla firm w regionie Azji i Pacyfiku. Przyznanie przez Facebooka we wrześniu 2018 r., że naruszenie 

bezpieczeństwa wpłynęło na ponad 50 milionów kont, stało się przypomnieniem, że nawet giganci 

technologiczni nie są bezpieczni.  

Przypadki te wymagają od instytucji finansowych ograniczenia funkcjonalności za pośrednictwem 

kanałów publicznych dla komunikatorów chatbot. Opracowanie kompleksowego chatbota może 

również zmniejszyć to ryzyko, ale adopcja pozostaje wyzwaniem.  

Personifikacja 

Kolejne bardzo znaczące ryzyko wynika z podszywania się. Podszywanie się pod inne osoby może 

skutkować podobnie wyglądającymi chatbotami lub rozmowami ludzi przy użyciu fałszywych okien, 

hakowania mediów społecznościowych i innych źródeł podszywania się pod inne osoby. Banki już teraz 



stają w obliczu wielu oszustw z powodu pomysłowości przestępczej ze strony oszustów i wydają 

miliony na edukację na phishing, vishing i inne ataki podszywające się pod inne osoby.  

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z możliwych sposobów zmniejszenia liczby ataków 

podszywających się poprzez dwuetapową weryfikację z dwóch różnych źródeł. W większości 

przypadków hakerzy nie są w stanie złamać obu czynników uwierzytelniania i rzadziej odnoszą sukcesy 

w nieuczciwych transakcjach.  

Informacje osobiste 

Dane osobowe ujawniane za pośrednictwem kanałów chatbot stanowią wyzwanie dla banków. 

Kontrolowanie użytkowników, którzy mogą przypadkowo wprowadzić swoje dane osobowe, aby 

uzyskać dostęp do usługi, stanowi wyzwanie. Ponieważ chatboty są obsługiwane przez naturalny język, 

szanse na ujawnienie danych osobowych są duże. Chatboty muszą się upewnić, że wykorzystują jak 

najmniej informacji. Lepiej jest utworzyć kod PIN z odpowiednią kontrolą dostępu, aby użytkownik 

nigdy nie musiał ujawniać danych osobowych; mogą po prostu użyć kodu PIN. Edukacja użytkowników 

jest niezbędnym krokiem, aby upewnić się, że użytkownik jest świadomy wszelkich oszustw i jest do 

nich ostrzegany.  

Kontrola potwierdzenia 

Potwierdzenie jest najbardziej wpływowe, a czasem ostateczne, aby upewnić się, że transakcje 

dokonywane za pośrednictwem chatbotów są legalne. Za pomocą chatbotów możliwe są nieuczciwe 

lub błędne transakcje. Gdy nowa technologia wchodzi w zakres usługi dla użytkownika, użytkownicy 

potrzebują czasu na zrozumienie właściwego korzystania z usługi, aw tym procesie mogą również 

dokonywać nielegalnych transakcji. W przypadku każdej transakcji, która wydaje się być anomalią lub 

nieoczekiwaną, zawsze dobrze jest zadzwonić do klienta i poprosić o potwierdzenie przed 

przetworzeniem. Ten czek chroni użytkownika i bank przed oszustwem.  

Ogólna architektura rozwiązania dla prywatnych chatbotów 

Architektura rozwiązania to praktyka definiowania i opisywania architektury systemu 

dostarczanego w kontekście konkretnego rozwiązania i jako taka może obejmować opis całego 

systemu lub tylko jego określonych części. Definicja architektury rozwiązania jest zwykle 

prowadzona przez architekta rozwiązania.  Źródło: Wikipedia  

W tej sekcji przedstawiamy architekturę rozwiązania referencyjnego, którą można zastosować, z 

niewielkimi modyfikacjami, do zaprezentowanych dotychczas pomysłów. Architektura przechwytuje 

na wysokim poziomie, jak będzie działać rozwiązanie. To nie to samo co architektura techniczna, która 

wyjaśnia konkretne komponenty i ich konfiguracje, aby rozwiązanie działało. Precyzyjna architektura 

techniczna została zbudowana zgodnie z wymaganiami i nie jest objęta zakresem. Poniższe sekcje 

rozszerzają architekturę rozwiązania o inne istotne informacje, aby to wyjaśnić.  

Opis przepływu pracy 

Oto przepływ pracy: 

1) Interfejs konwersacji: Opracujemy interfejs od podstaw; nie zależy to od interfejsów stron trzecich 

(np. Skype, Telegram itp.). Pomoże nam to stworzyć niestandardowe interfejsy na potrzeby organizacji 

i rozszerzyć inne funkcje zgodnie z wymaganiami. Interfejs może być zupełnie nową aplikacją mobilną 

na platformy iOS, Android i Windows.  



2) MFA i Active Directory: System uwierzytelniania zostanie zbudowany na zapleczu w celu 

uwierzytelnienia urządzeń (MS Intune), użytkowników (Active Directory) i aplikacji (za pomocą kodu 

PIN). Zrobimy to w środowisku węzłowym, aby umożliwić integrację również z innymi usługami 

zarządzania tożsamością. W naturalnej formie będziemy mieć weryfikację PIN tylko w celu uzyskania 

dostępu do aplikacji.  

3) Mechanizm NLP: Mechanizm NLP zostanie zbudowany tak, aby akceptował wprowadzanie tekstu z 

kolejki i wyodrębniał zamiar oraz stosował kontekst do przychodzącego zapytania. Gdy pytanie 

zostanie podzielone na wymagane komponenty, zostanie wysłane do gorącej logiki.  

4) Logika botów: jest to główny moduł obsługi przychodzącego żądania. Będzie miał dwa podstawowe 

dane wejściowe przed przetworzeniem żądania. Logika botów nie wywołuje usług informacyjnych, 

dopóki nie spełni zestawu procesów zgodnie z poniższymi dwiema metodami. Jeśli nie ma 

wystarczającej ilości informacji, aby logika bota mogła odpowiedzieć, poprosi użytkownika o więcej 

informacji.  

a) Przepływy interakcji z regułami : przepływy te to przepływy pracy zaprojektowane przez ekspertów 

bankowych dla przychodzącego żądania (np. jeśli ktoś poprosi o aktualizację adresu, jakie są niezbędne 

kroki w odpowiedzi?) Kroki zapewnią, że użytkownik zastosuje się do kroki, aby uzyskać odpowiedź. 

Zapewnia to, że wszystkie zasady, ustawowe lub wewnętrzne, są przestrzegane przez bota, podobnie 

jak nieformalne HR. Tutaj można również zdefiniować zasady i FAQ.  

b) Uczenie maszynowe: Żądanie, które wymaga algorytmów uczenia maszynowego do improwizacji 

danych wyjściowych, jest wymagane tutaj (np. czy mogę poprosić o oświadczenie od 15 marca do 18 

marca?). To wymaga maszyny do zastosowania odpowiedniej logiki do wyodrębnienia dat, 

identyfikator pracownika i istniejące saldo konta, aby utworzyć prawidłowe zapytanie do systemu 

informatycznego. Ponadto zbudowane zostaną tutaj wyrafinowane funkcje, takie jak nastrój 

pracownika, pilność żądania i sentyment pytania.  

5) Serwis informacyjny: jest to miejsce, w którym informacje pracownika są pobierane w czasie 

rzeczywistym. Ta usługa obsługuje wszystkie odwołania i przygotowuje odpowiedzi ORAZ może 

również wysłać prośbę o podjęcie działań. Serwis informacyjny będzie rozmawiać z trzema 

podstawowymi usługami transmisji danych: 

a) Jezioro danych / bazy danych: jeśli niektóre dane muszą zostać pobrane z bazy danych lub jeziora 

danych firmy.  

b) Interfejsy API / ODBC innych firm: Współdziała z systemami HR za pośrednictwem interfejsów ODBC 

/ API lub innej metody, która ujawnia się za pomocą interfejsów API REST.  

c) HR: jeśli odpowiedź jest niska, wynik zostanie przesłany do HR w celu uzyskania odpowiedzi za 

pośrednictwem interfejsu czatu.  

6) Działania: Usługa informacyjna przekieruje również żądania z prośbą o pracę do kolejki zarządzania 

elementami działań (np. Prośba o urlop na jutro). To żądanie wymaga aktualizacji w PeopleSoft lub 

systemie HR. Wszystkie takie wnioski o zmianę będą kierowane do zatwierdzenia przez HR (mogą być 

również bezpośrednie); po zatwierdzeniu przez prawdziwego HR lub regułę opartą na zasadach, 

zostanie wysłany do kolejki działań. Dział HR może obsługiwać transmisję tutaj i może być dostarczany 

w ramach przepływu akcji.  



7) Aktualizacje w rzeczywistych systemach: W przypadku autoryzowanych i zatwierdzonych żądań 

aktualizujemy je bezpośrednio w systemie HR i uruchamiamy powiadomienie dla użytkownika 

chatbota, a także uruchamiamy e-maile i inne wbudowane przepływy procesów systemu bankowego.  

Kluczowe cechy 

Poniżej znajdują się kluczowe funkcje:  

• Zbudowany dla Ciebie: zrobimy hot na konkretne potrzeby, nie dopasowując tych potrzeb do 

istniejących hot frameworków.  

• Prywatność danych od samego początku: Hot jest opracowany z prywatnością danych od samego 

początku. Będzie w pełni zgodny z lokalnym prawem i przepisami wewnętrznymi.  

• Opracowany z architekturą mikrousług: Cała aplikacja będzie oparta na zasadach mikrousług, a zatem 

pozwoli na projektowanie przyszłościowe, a także zaawansowane tworzenie aplikacji na platformie.  

• Opcje wdrożenia: możemy wybrać komponenty, które chcemy wdrożyć na miejscu lub w chmurze 

publicznej. W zależności od potrzeb możemy stworzyć plan wdrożenia.  

• Rozszerzalny: Możemy zintegrować tyle interfejsów API lub funkcji A1 / Ml, ile uznamy za 

odpowiednie do użycia. Wszystkie nowe przyszłe zmiany można wykorzystać jako interfejsy API w 

ramach 

Technologia stosu 

Teraz stos technologii:  

• Silnik główny: Java i JavaScript 

• Serwer zaplecza: NodeJS i inne JavaScript 

• Serwer front-end: aplikacje mobilne oparte na natywnych ramach 

• Zarządzanie dziennikami: magazyn w chmurze małego klastra Hadoop. Te zapisane dzienniki 

konwersacji dostarczają również dane do szkolenia modeli AI / ML.  

• Wizualizacja: może być utworzona na zamówienie za pomocą D3; jeśli wymagana jest samoobsługa, 

to integracja Tableau / PowerBI z logami.  

• Szukaj: Wyszukiwanie elastyczne, aby przeszukać dzienniki konwersacji.  

Konserwacja 

Istnieją dwa strumienie krytyczne pod względem zakresu konserwacji:  

• Technologia: czas pracy aplikacji będzie utrzymany przy pomocy lokalnych inżynierów i kanału na 

żądanie dla wszystkich zapytań.  

• Mózg AI / ML: Zostanie to wykonane poza miejscem pracy przez zespół analityków danych, a 

aktualizacje zostaną wprowadzone do systemów, gdy będą gotowe.  

Podsumowanie 

W tej części opisano względy biznesowe dotyczące rozwiązania chatbot i wymieniono zalety tego 

chatbota. Wzrost rynku komunikatorów jest dobrym znakiem, wskazującym, że użytkownicy 

dostosowują się do komunikatorów, więc chatbot serwisowy może zwiększyć ich doświadczenie i 



obniżyć koszty dla firmy. Badania stron trzecich pokazują, jaki wpływ wywierają chatboty w firmach i 

jak zbliżają kanały cyfrowe do języka naturalnego. Do podstawowych wskaźników należą Indeks 

zadowolenia klientów (CSI) i Indeks konwersji (Cl). Omówiono również potencjalne zagrożenia 

związane z chatbotami i sposoby zarządzania nimi. Najbardziej widoczne zagrożenia to podszywanie 

się pod inne osoby i hakowanie poświadczeń. Oba te zagrożenia wymagają edukacji i bezpiecznych 

systemów uwierzytelniania. Na koniec pokazujemy referencyjne rozwiązanie do opracowania 

chatbota. Architektura, przepływ pracy, stos technologii i uwagi dotyczące konserwacji zapewniają 

wystarczającą ilość informacji, aby zbudować rozwiązanie chatbota zgodnie z określonymi potrzebami.  



Przetwarzanie, zrozumienie i generowanie języka naturalnego 

Ludzki mózg jest jedną z najbardziej zaawansowanych maszyn, jeśli chodzi o przetwarzanie, rozumienie 

i generowanie (P-R-G) języka naturalnego. Możliwości ludzkiego mózgu wykraczają daleko poza samo 

wykonywanie P-R-G w jednym języku, dialekcie, akcencie i tonie konwersacyjnym. Żadna maszyna do 

tej pory nie osiągnęła ludzkiego potencjału płynnego wykonywania wszystkich trzech zadań. Jednak 

postępy w algorytmach uczenia maszynowego i mocy obliczeniowej sprawiają, że odległe marzenie o 

stworzeniu podobnych do ludzi botów. W tej części zajmiemy się P-R-G języków naturalnych i ich 

niuansami z odniesieniami do przypadków użycia i przykładów. Poniższej zawieramy krótkie 

podsumowanie przetwarzania języka naturalnego (NLP), rozumienia języka naturalnego (NLU) i 

generowania języka naturalnego (NLG) z kilkoma funkcjami i rzeczywistymi aplikacjami. W 

odpowiednich sekcjach zajmiemy się bardziej szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania, 

rozumienia i generowania języka naturalnego. 

NLP: 

Opis : Przetwarzanie i analiza tekstu pisanego lub mówionego, rozkładając go, rozumiejąc jego 

znaczenie i określając odpowiednie działanie. Polega na analizie składni, dzieleniu zdań i tłumaczeniu. 

Funkcje: Identyfikuje część mowy, kategoryzację tekstu, rozpoznawanie nazwanych jednostek, 

tłumaczenie, rozpoznawanie mowy 

Realna Aplikacja: Klasyfikacja artykułów dla firmy zajmującej się cyfrową agregacją wiadomości 

NLU(R): 

Opis : Specyficzny rodzaj NLP, który pomaga radzić sobie ze czytaniem ze zrozumieniem, który 

obejmuje zdolność rozumienia znaczenia z treści dyskursu i identyfikowania głównej myśli fragmentu 

Funkcje : Automatyczne podsumowanie, analiza semantyczna, odpowiadanie na pytania, analiza 

sentymentów 

Realna Aplikacja: Budowanie chatbota z pytaniami i odpowiedziami, sentyment marki za pomocą 

danych na Twitterze i Facebooku 

NLG: 

Opis: NLG jest jednym z zadań NLP do generowania tekstu w języku naturalnym z ustrukturyzowanych 

danych z bazy wiedzy. Innymi słowy, przekształca dane w pisemną narrację. 

Funkcje: Określanie treści, struktura dokumentu, generowanie tekstu w interaktywnej rozmowie 

Realna Aplikacja : Generowanie opisu produktu dla strony e-commerce lub podsumowania portfela 

finansowego 

Architektura Chatbot 

Jeśli chodzi o budowanie korporacyjnego chatbota, do tej pory widziałeś, jak identyfikować źródła 

danych, projektować architekturę chatbota, wymieniać przypadki użycia biznesowego i wiele innych 

koncepcji, które pomagają przedsiębiorstwu w wydajnym przetwarzaniu, zmniejszają nakład pracy i 

redukują koszty operacji. Tu skupimy się na podstawowej części chatbota: zdolności przetwarzania 

danych tekstowych i wzięciu udziału w konwersacji podobnej do człowieka. Rysunek  pokazuje 

architekturę wykorzystującą techniki NLP, NLU i NLG do zbudowania korporacyjnego chatbota. 



 

Załóżmy, że linia lotnicza stworzyła chatbota, aby zarezerwować lot przez swoją stronę internetową 

lub strony w mediach społecznościowych. Poniżej przedstawiono kroki zgodnie z architekturą 

pokazaną na rysunku: 

1. Klient mówi: „Pomóż mi zarezerwować lot na jutro z Londynu do Nowego Jorku” za pośrednictwem 

strony linii lotniczej na Facebooku. W tym przypadku Facebook staje się warstwą prezentacji. W pełni 

funkcjonalny chatbot można zintegrować ze stroną firmową, portalem społecznościowym oraz 

aplikacje do przesyłania wiadomości, takie jak Skype i Slack. 

2. Następnie wiadomość jest przenoszona do zaplecza przesyłania wiadomości, gdzie zwykły tekst 

przechodzi przez silnik NLP / NLU, gdzie tekst jest dzielony na tokeny, a wiadomość jest konwertowana 

na polecenie zrozumiałe dla maszyny.. 

3. Silnik decyzyjny następnie dopasowuje polecenie do ponownie skonfigurowanych przepływów 

pracy. Na przykład, aby zarezerwować lot, system potrzebuje źródła i miejsca docelowego. W tym 

pomaga NLG. Chatbot zapyta: „Jasne, pomogę w rezerwacji lotu z Londynu do Nowego Jorku. Czy 

możesz dać mi znać, jeśli wolisz lot z lotniska Heathrow lub Gatwick? ”Chatbot wybiera źródło i miejsce 

docelowe i automatycznie generuje pytanie uzupełniające z pytaniem, które lotnisko preferuje klient. 

4. Chatbot uderza teraz w warstwę danych i pobiera informacje o locie z wcześniej wybranych źródeł 

danych, które zwykle można podłączyć do systemów rezerwacji na żywo. Źródło danych zapewnia 

dostępność lotów, cenę i wiele innych usług zgodnie z projektem. Niektóre chatboty są obciążone 

generatywnymi odpowiedziami, a inne mają na celu wyszukiwanie informacji i umieszczanie ich w 

predefiniowanym przepływie konwersacji. Na przykład w przypadku użycia rezerwacji lotu prawie 

znamy wszystkie możliwe sposoby, w jakie klient może poprosić o rezerwację lotu, a jeśli weźmiemy 

przykład chatbota dla firmy telemedycznej, nie jesteśmy pewni wszystkich możliwych pytań pacjent 

mógłby zapytać. Tak więc w firmie chatbot z telemedycyny potrzebujemy pomocy modeli 

generatywnych zbudowanych przy użyciu technik NLG, podczas gdy w chatbocie z rezerwacją lotów 

powinien działać dobry system wyszukiwania z NLP i silnikiem NLP. Ponieważ ta książka dotyczy 

budowania korporacyjnego chatbota, skupimy się bardziej na aplikacjach P-R-G w językach 

naturalnych, zamiast wnikać w podstawy tego tematu. W następnej sekcji pokażemy różne techniki dla 



NLP i NLU przy użyciu niektórych z najbardziej popularnych narzędzi w Pythonie. Istnieją inne biblioteki 

baz Java i C#; jednak biblioteki Python zapewniają większe wsparcie społeczności i szybszy rozwój. 

Ponadto, aby rozróżnić NLP od NLU, diagram Venna poniżej pokazuje kilka zastosowań NLP i NLU. 

Pokazuje NLU jako podzbiór NLP. Segregacja dotyczy tylko zadań, a nie zakresu. Ogólnym celem jest 

przetworzenie i zrozumienie tekstu w języku naturalnym, aby maszyny mogły myśleć jak ludzie. 

 

 

Popularne NLP i NLU Narzędzia Open Source 

W tej sekcji krótko omówimy różne narzędzia open source dostępne do przetwarzania, rozumienia i 

generowania języka naturalnego. Chociaż każde z tych narzędzi nie rozróżnia P-U-G języka naturalnego, 

zademonstrujemy możliwości narzędzi pod odpowiednimi trzema oddzielnymi nagłówkami. 

NLTK 

Natural Language Toolkit (NLTK) to biblioteka języka Python do przetwarzania słownictwa angielskiego. 

Ma licencję open source Apache 2.0. NLTK jest napisany w języku programowania Python. Oto niektóre 

z zadań, które może wykonywać NLTK: 

• Klasyfikacja tekstu: Klasyfikacja tekstu do innej kategorii w celu lepszej organizacji i filtrowania treści 

• Tokenizacja zdań: Dzielenie zdań na słowa w celu symbolicznego i statystycznego przetwarzania 

języka naturalnego 

• Stemming słów: Redukowanie słów do formy podstawowej lub źródłowej 

• Oznaczanie części mowy (POS): Oznaczanie słów w POS, które dzieli słowa na podobne właściwości 

gramatyczne 

• Analizowanie tekstu: Określanie struktury składniowej tekstu w oparciu o podstawową gramatykę 



• Rozumowanie semantyczne: Zdolność rozumienia znaczenia słowa w celu tworzenia reprezentacji 

NLTK jest pierwszym wyborem narzędzia do nauczania NLP. Jest również szeroko stosowany jako 

platforma do prototypowania i badań. 

spaCy 

Większość organizacji, które tworzą produkt wykorzystujący dane w języku naturalnym, dostosowuje 

spaCy. Wyróżnia się oferowaniem dokładnego i szybkiego silnika klasy NLP. Dzięki obszernej 

dokumentacji współczynnik adaptacji dalej rośnie. Jest rozwijany w Python i Cython. Wszystkie modele 

językowe w spaCy są szkolone przy użyciu głębokiej nauki, która zapewnia wysoką dokładność dla 

wszystkich zadań NLP. 

Obecnie dostępne są niektóre funkcje wysokiego poziomu spaCy: 

• Obejmuje funkcje NLTK: Zapewnia wszystkie funkcje tokenizacji podobnej do NLTK, tagowania POS, 

drzewa zależności, rozpoznawania nazwanych obiektów i wielu innych. 

• Przepływ pracy głębokiego uczenia: spaCy obsługuje przepływy pracy głębokiego uczenia się, które 

mogą łączyć się z modelami wyszkolonymi na popularnych platformach, takich jak Tensorflow, Keras, 

Scikit-learn i PyTorch. To sprawia, że spaCy jest najsilniejszą biblioteką, jeśli chodzi o budowanie i 

wdrażanie wyrafinowanych modeli językowych do rzeczywistych aplikacji. 

• Obsługa wielu języków: Zapewnia obsługę ponad 50 języków, w tym francuskiego, hiszpańskiego i 

greckiego. 

• Potok przetwarzania: Oferuje łatwy w użyciu i bardzo intuicyjny potok przetwarzania do 

wykonywania szeregu zadań NLP w zorganizowany sposób. Na przykład potok do wykonywania 

tagowania POS, parsowania zdania i nazwania ekstrakcji encji można zdefiniować na liście takiej jak ta: 

pipeline = ["tagger," "parsować," "ner"]. Dzięki temu kod jest łatwy do odczytania i szybki do 

debugowania. 

• Wizualizatory: Używając displaCy, łatwo jest narysować drzewo zależności i rozpoznawanie encji. 

Możemy dodać nasze kolory, aby wizualizacja była estetyczna i piękna. Szybko renderuje się również 

w notatniku Jupyter. 

CoreNLP 

Stanford CoreNLP jest jednym z najstarszych i najbardziej niezawodnych narzędzi do wszystkich zadań 

w języku naturalnym. Jego zestaw funkcji oferuje wiele możliwości analizy językowej, w tym omówione 

już oznaczanie POS, drzewo zależności, rozpoznawanie nazwanych jednostek, analizę sentymentów i 

inne. W przeciwieństwie do spaCy i NLTK, CoreNLP jest napisany w lawie. Zapewnia również interfejsy 

API Java do użycia z wiersza poleceń i interfejsów API innych firm do pracy z nowoczesnymi językami 

programowania. Oto podstawowe funkcje korzystania z CoreNLP: 

• Szybki i niezawodny: Ponieważ jest napisany w Javie, która jest sprawdzonym i solidnym językiem 

programowania, CoreNLP jest ulubionym narzędziem wielu programistów. 

• Szeroki zakres analizy gramatycznej: podobnie jak NLTK i spaCy, CoreNLP zapewnia również wiele 

możliwości analitycznych do przetwarzania i rozumienia języka naturalnego. 

• Integracja API: CoreNLP ma doskonałą obsługę API do uruchamiania go z wiersza poleceń i języków 

programowania, takich jak Python, za pośrednictwem interfejsu API lub usługi internetowej innej 

firmy. 



• Obsługa wielu systemów operacyjnych (OS): CoreNLP działa w systemach Windows, Linux i MacOS. 

• Obsługa języków: Podobnie jak spaCy, CoreNLP zapewnia przydatne wsparcie językowe, w tym 

arabski, chiński i wiele innych 

gensim 

gensim to popularna biblioteka napisana w Python i Cython. Jest solidny i gotowy do produkcji, co czyni 

go kolejnym popularnym wyborem dla NLP i NLU. Może pomóc w analizie struktury semantycznej 

dokumentów tekstowych i przedstawić ważne tematy. Oto niektóre podstawowe funkcje gensim: 

• Modelowanie tematów; Automatycznie wyodrębnia tematy semantyczne z dokumentów. Zapewnia 

różne modele statystyczne, w tym utajoną analizę Dirichleta (LDA) do modelowania tematów. 

• Wstępnie przeszkolone modele: Ma wiele wstępnie przeszkolonych modeli, które zapewniają gotowe 

funkcje do szybkiego opracowywania funkcji ogólnego przeznaczenia. 

• Pobieranie podobieństwa: zdolność gensim do wydobywania struktur semantycznych z dowolnego 

dokumentu sprawia, że jest to idealna biblioteka do zapytań o podobieństwo w wielu tematach. 

Tabela  ze strony spaCy zawiera podsumowanie, czy dana funkcja NLP jest dostępna w NLTK, spaCy i 

CoreNLP 

S.No. : Funkcja: spaCy: NLTK: CoreNLP 

1: Język programowania: Python: Python: Java / Python 

2: Modele sieci neuronowej: Tak: Nie: Tak 

3: Zintegrowane wektory słów: Tak: Nie: Nie 

4: Obsługa wielu języków: Tak: Tak: Tak 

5: Tokenizacja: Tak: Tak: Tak 

6: Oznaczanie części mowy: Tak: Tak: Tak 

7: Segmentacja zdań: Tak: Tak: Tak 

8: Analiza zależności: Tak: Nie: Tak 

9: Rozpoznanie jednostki: Tak: Tak: Tak 

10: Łączenie jednostek: Nie: Nie: Nie 

11: Rozdzielczość korelacji: Nie: Nie: Tak 

TextBlob 

TextBlob jest stosunkowo mniej popularną, ale łatwą w użyciu biblioteką Python, która zapewnia różne 

możliwości NLP, takie jak biblioteki omówione powyżej. Rozszerza funkcje oferowane przez NLTK, ale 

w znacznie uproszczonej formie. Oto niektóre z funkcji TextBlob: 

• Analiza sentymentów: Zapewnia łatwą w użyciu metodę obliczania wyników w polaryzacji i 

subiektywności, która mierzy sentyment danego tekstu. 

• Tłumaczenia językowe: jego tłumaczenie językowe jest obsługiwane przez Google Translate, który 

obsługuje ponad 100 języków. 



• Korekty pisowni: Wykorzystuje prostą metodę korekty pisowni zademonstrowaną przez Petera 

Norviga na jego blogu pod adresem http://norvig.com/spell-correct. HTML. Obecnie dyrektor inżynierii 

w Google, jego podejście jest 70% dokładne. 

fastText 

fasText to specjalistyczna biblioteka do nauki osadzania słów i klasyfikacji tekstu. Został opracowany 

przez naukowców z laboratorium FAI Research (FAIR) na Facebooku. Jest napisany w C ++ i Python, 

dzięki czemu jest bardzo wydajny i szybki w przetwarzaniu nawet dużej części danych. Oto niektóre z 

funkcji fastText: 

• Nauka osadzania słów: Zapewnia wiele modeli osadzania słów przy użyciu skipgram i Continuous Bag 

of Words (CBOW) poprzez trening bez nadzoru. 

• Wektory słów dla słów spoza słownictwa: Umożliwia uzyskanie wektorów słów, nawet jeśli słowa nie 

ma w słowniku szkoleniowym. 

• Klasyfikacja tekstu: fastText zapewnia szybki klasyfikator tekstu, który w swoim artykule 

zatytułowanym „Bag of Tricks for Efficient Text Classification” często odpowiada dokładności i 

długiemu czasowi szkolenia wielu klasyfikatorów. 

W kilku następnych sekcjach zobaczysz, jak zastosować te narzędzia do wykonywania różnych zadań w 

NLP, NLU i NLG. 

Przetwarzanie języka naturalnego 

Umiejętności językowe są uważane za najbardziej wyrafinowane zadania, które człowiek może 

wykonać. Przetwarzanie języka naturalnego obejmuje rozumienie i zarządzanie tekstem lub mową 

języka naturalnego w celu wykonywania określonych przydatnych pożądanych zadań. NLP łączy 

pomysły i koncepcje z informatyki, językoznawstwa, matematyki, sztucznej inteligencji, uczenia 

maszynowego i psychologii. Wyszukiwanie informacji z nieustrukturyzowanych danych tekstowych nie 

jest tak proste, jak wykonywanie zapytania do bazy danych za pomocą SQL. Kategoryzowanie 

dokumentów na podstawie słów kluczowych, identyfikowanie wzmianki o marce w poście w mediach 

społecznościowych oraz śledzenie popularności lidera na Twitterze są możliwe, jeśli potrafimy 

zidentyfikować podmioty takie jak osoba, organizacja i inne przydatne informacje. Podstawowymi 

zadaniami NLP są przetwarzanie i analizowanie tekstu pisanego lub mówionego poprzez dzielenie go, 

rozumienie jego znaczenia i określanie odpowiednich działań. Polega ona na analizie, dzieleniu zdań, 

wyprowadzaniu, drzewie zależności, wyodrębnianiu encji i kategoryzacji tekstu. Zobaczymy, jak słowa 

w języku są dzielone na mniejsze tokeny i jak działają różne transformacje (przekształcanie danych 

tekstowych w ustrukturyzowaną i liczbową wartość). Przebadamy również popularne biblioteki, takie 

jak NLTK, TextBlob, spaCy, CoreNLP i fastText. 

Przetwarzanie danych tekstowych 

W całej tej  części będziemy używać zestawu danych Amazon Fine Food Review do wszystkich 

demonstracji wykorzystujących różne narzędzia typu open source. Zestaw danych można pobrać ze 

strony www.kaggle.com/snap/amazon-fine-food-reviews, która jest dostępna z licencją CCO: Public 

Domain. 

Odczytywanie pliku CSV 

Korzystając z funkcji readcsv z biblioteki pandas, czytamy Reviews. plik csv do ramki danych przeglądu 

i wydrukuj górne rzędy 



import pandas as pd 

food_review = pd.read_csv("Reviews.csv")  

food_review.head() 

 

Jak widać, CSV zawiera kolumny takie jak ProductID, UserlD, ocena produktu, czas, podsumowanie i 

tekst recenzji. Plik zawiera prawie 500 000 opinii na temat różnych produktów. Wypróbujmy kilka 

recenzji do przetworzenia. 

Próbkowanie 

Korzystając z przykładowej funkcji z ramki danych pand, losowo wybierzmy tekst 1000 recenzji i 

wydrukuj górne rzędy (patrz poniżej): 

food_review_text = pd.DataFrame(food_review["Text"]) 

food_review_text_lk = food_review_text.sample(n= 1000,random_ state = 123) 

foodreviewtextjLk.head() 

Tekst 

277535 Uwielbiam te frytki! Zawsze robią świetną h ...  

253901 Aby dodać do kupy, naprawdę naprawdę nienawidzę ...  

495520 Te rzeczy są najlepsze. Nakładam ją prawie ...  

373115 Herbata Organiczna Tulsi India jest dla mnie absolutnie ... 

547017 Mam niemiecki Wyżeł Krótkowłosy (3 lata ... 

Tokenizacja przy użyciu NLTK 

Jak wspomniano, NLTK oferuje wiele funkcji przetwarzania danych tekstowych. Pierwszym krokiem w 

przetwarzaniu danych tekstowych jest rozdzielenie zdania na poszczególne słowa. Ten proces nazywa 

się tokenizacją. Użyjemy funkcji word_ tokenize funkcji NLTK, aby utworzyć kolumnę w ramce danych 

food_review_text_lk, którą utworzyliśmy powyżej, i wydrukować sześć górnych wierszy, aby zobaczyć 

dane wyjściowe tokenizowane: 

food_review_text_lk[’tokenizedjreviews'] = food_review_ text_lk['Text'].apply(nltk.wordtokenize) 

food_review_text_lk.head() 

Tekst       tokeniied.reviews 



277535 Uwielbiam te frytki! Zawsze robią świetny h  [I, love, these, chips,!, They, always, make,- 

253901 To add to the pile-on really really hate the... To, add, to, the, pile-on, „ really, really,- 

495520 This stuff is the best I put it on just about.. [This, stuff, is, the. best.., I, put it. on~ 

373115 Organic India Tutsi tea is. to me, the absolut.. (Organic, India. Tulsi, tea, is,., to, me,,... 

547017 1 have a German Shorthaired Pointer (3 yrs old..  |l, have, a, German, Shorthaired, Pointer. (, 

_ 

Wyszukiwanie słów za pomocą Regex 

Teraz, gdy mamy tokenizowany tekst dla każdej recenzji, weźmy pierwszy wiersz w ramce danych i 

wyszukaj obecność słowa za pomocą wyrażenia regularnego (regex). Wyrażenie regularne wyszukuje 

każde słowo, które zawiera c jako pierwszy znak, a i jako trzeci znak. Możemy pisać różne wyszukiwania 

wyrażeń regularnych w celu znalezienia interesującego wzoru. Używamy funkcji re.search(), aby 

wykonać to wyszukiwanie:  

#Search: All 5-letter words with c as its first letter and i as its third letter 

search_word = set([w for w in food_review_text_lk['tokenized_ reviews'].iloc[0] if re.search('Ac.i..$', 

w)]) print(search word) 

{'chips'} 

Wyszukiwanie słów za pomocą dokładnego słowa 

Innym sposobem wyszukiwania słowa jest użycie dokładnego słowa. Można to osiągnąć za pomocą 

funkcji str.contains() w pandas. W poniższym przykładzie szukamy słowa „świetny” we wszystkich 

recenzjach. Wiersze recenzji zawierających to słowo zostaną pobrane. Można je uznać za pozytywną 

recenzję.  

#Search for the word "great" in reviews 

food_review_text_lk[food_review_text_lk['Text'].str.contains('great')] 

Tekst         

277535 Uwielbiam te frytki! Zawsze robią świetne h_ 

547017 Mam niemiecki Wyżeł Krótkowłosy (3 lata ... 

153491 Nasz GreatDane kocha tych, których nigdy nie jest szczęśliwy. « 

307887 Pies moich rodziców odmówił przyjęcia lekarstw 

189614 Jak większość innych opinii, możesz ... 

362712 Posiadamy dwa psy, które są drastycznie różne ... 

564730 Córka przyjaciela właśnie poszła na studia ... 

353896 Zapachy: <br/> Cool lmpact <br/> Arctic Edge - my ... 

87831 Moja mała cukrzycowa shih-tzu, Lily, jest notoriou ... 

291616 Świetnie smakuje z kurczakiem i krewetkami i jest ... 



48717 To świetnie smakujący miód organiczny. Będę d. ~ 

40295 to było świetne .... Dałem je mojej córce, ona ... 

436373 Nieźle ... tylko trochę nijakie i niewiele w ... 

360593 Moja mama jest świetną piekarz biscotti, ma tradycję 

tokenized_reviews 

[Uwielbiam te frytki !, Oni zawsze robią ... 

[Mam. za. Niemiecki, krótkowłosy. Wskaźnik, (, 

[Nasz, GreatDane uwielbia te, „on, neve ... 

[Mój, rodzice pies. odmówił, weź ją, _ 

[Jak większość. inne, recenzje, stan, 

[Posiadamy dwa psy, które drastycznie ... 

[A, córka przyjaciela, właśnie poszła do ~ 

[Zapachy, <, br, f,>, Cool, Impact <, br, ... 

[Moja mała, diabetyczna shih-tzu, „Lily” „L- (To smakuje świetnie, z kurczakiem i krewetkami ... 

[To jest świetne, smaczne, organiczne, kochanie., ... 

[to było świetne, .1, dał, to. mój… 

[Nieźle, ... tylko trochę, nijako i. n. ~ 

 [Moja mamo jest wspaniała, biscotti, piekarz 

NLTK 

W tej sekcji użyjemy wielu funkcji NLTK dla NLP, takich jak normalizacja, dzielenie wyrażeń 

rzeczownikowych, rozpoznawanie nazwanych jednostek i klasyfikator dokumentów. 

Normalizacja za pomocą NLTK 

W wielu zadaniach języka naturalnego często mamy do czynienia z pierwotną formą słów. Na przykład 

dla słów „pieczenie” i „pieczone” rdzeniem jest „piec”. Ten proces wyodrębniania słowa głównego 

nazywa się wyprowadzaniem lub normalizacją. NLTK zapewnia dwie funkcje implementujące algorytm 

wynikowy. Pierwszy to algorytm Porter Stemming, a drugi to stemmer Lancaster. 

Istnieją niewielkie różnice w jakości danych wyjściowych z obu algorytmów. Na przykład w poniższym 

przykładzie stemmer Portera przekształca słowo „utrzymanie” w „podtrzymanie”, podczas gdy 

stemmer Lancaster generuje „podtrzymanie”. 

words = set(food_review_text_lk['tokenized_reviews'].iloc[0]) print(words) 

porter = nltk.PorterStemmer() print([porter.stem(w) for w in words]) 

Before 

{'when', 'always', 'great' ', 'vending', 'for', 'make', '"m", 'just', 'I', 'love', 'a', 'They', 'with', 'healthy', 

'these', 'snack', 'the', 1 'at', 'work', 'chips', 'machine', 'stuck', 'sustenance', '!'  '} 



After 

['when', 'alway', 'great', 'vend', 'for', 'make', '"m", 'just', 'I', 'love', 'a', 'they', 'with', 'healthi', 'these', 

'snack', 'the', 'at', 'work', 'chip', 'machin', 'stuck', 

'susten', '!'] 

lancaster = nltk.LancasterStemmer() print([lancaster.stem(w) for w in words]) 

['when', 'alway', 'gre', 'vend', 'for', 'mak', '"m", 'just', 

'i', 'lov', 'a', 'they', 'with', 'healthy', 'thes', 

'snack', 'the', 'at', 'work', 'chip', 'machin', 'stuck', 

'sust', '!'] 

Fragmentowanie wyrażeń rzeczownikowych za pomocą wyrażeń regularnych 

Powyżej widziałeś tokeny jako podstawową jednostkę w dowolnym przetwarzaniu NLP. Ponieważ w 

języku naturalnym grupa tokenów często ujawnia znaczenie lub reprezentuje pojęcie, tworzymy 

fragmenty. Sekwencje wielobokenowe są tworzone przez segmentację przy użyciu procesu zwanego 

dzieleniem. Poniżej, mniejsze pola pokazują tokenizację na poziomie słowa, a większe pola pokazują 

sekwencje wielobokenowe, zwane również fragmentami wyższego poziomu. Takie fragmenty są 

tworzone przy użyciu wyrażeń regularnych lub przy użyciu metody n-gram (więcej na ten temat w 

dalszych sekcjach). Tworzenie porcji jest niezbędne do rozpoznawania bytów, które wkrótce zbadamy. 

 

Rozważmy jedną recenzję, jak pokazano w poniższym kodzie. Gramatyka znajduje rzeczownik za 

pomocą reguły, która mówi: z znajdź porcję rzeczownika, po której następuje zero lub jeden (?) 

określnik (DT), po której następuje dowolna liczba (*) przymiotników (JJ) i rzeczownik (NN). W drzewie 

POS pokazanym na wyjściu poniższego kodu wszystkie fragmenty oznaczone jako NP są wyrażeniami 

rzeczownikowymi: 

import nltk 

from nltk.tokenize import word_tokenize #Noun phrase chunking 

text = word_tokenize("My English Bulldog Larry had skin allergies the summer we got him at age 3, I'm 

so glad that now I can buy his food from Amazon") 

#This grammar rule: Find NP chunk when an optional determiner (DT) is followed by any number of 

adjectives (JJ) and then a noun (NN) 

grammar = "NP: {<DT>?<D3>*<NN>}" 

ttRegular expression parser using the above grammar cp = nltk.RegexpParser(grammar) 



#Parsed text with pos tag 

review_chunking_out = cp.parse(nltk.pos_tag(text)) 

#Print the parsed text print(review_chunking_out) 

(S 

My/PRP$ 

English/33 

Bulldog/NNP 

Larry/NNP 

had/VBD 

skin/VBN 

allergies/NNS 

(NP the/DT summer/NN) 

we/PRP 

got/VBD 

him/PRP 

at/IN 

(NP age/NN) 

3/CD 

I/PRP 

'm/VBP 

so/RB 

glad/DD 

that/IN 

now/RB 

I/PRP 

can/MD 

buy/VB 

his/PRP$ 

(NP food/NN) 

from/IN 

Amazon/NNP) 



Możesz zobaczyć wiele NP, takich jak „lato” i „wiek”, gdzie „lato” nie jest jednym słowem. Powyżej 

widać, że POS jest reprezentacją drzewa. Innym sposobem przedstawienia struktur porcji jest użycie 

znaczników. Reprezentacja znaczników IOB jest ogólnym standardem. W tym schemacie każdy token 

jest reprezentowany jako I (Inside), О (Outside) i В (Begin). Znacznik fragmentu Â reprezentuje 

początek fragmentu. Kolejne tokeny w porcji są oznaczone I, a wszystkie inne tokeny są oznaczone O. 

Rysunekprzedstawia jeden przykład reprezentacji znacznika IOB. 

 

Poniższy kod używa korpusu CoNLL 2000 do konwersji drzewa na znaczniki za pomocą funkcji 

tree2conlltags(). CoNLL to tekst Wall Street Journal, który został oznaczony i podzielony na fragmenty 

za pomocą notacji IOB. 

from nltk.chunk import conlltags2tree, tree2conlltags from pprint import pprint 

#Print IOB tags 

review_chunking_out_IOB = tree2conlltags(review_chunking_out) pprint(review_chunking_out_IOB) 

[('My', 'PRP$', 'O'), 

('English', 'JJ', 'O'), 

('Bulldog', 'NNP', 'O'), 

('Larry', 'NNP', 'O'), 

('had', 'VBD', 'O'), 

('skin', 'VBN', 'O'), 

('allergies', 'NNS', 'O'), 

('the', 'DT', 'B-NP'), 

('summer', 'NN', 'I-NP'), 

('we', 'PRP', '0'), 

('got', ' VBD' , '0'), 



('him', ' PRP' , '0'), 

('at', 'IN', 'O'), 

('age', 'NN', 'B-NP'), 

('3', ' CD', ' O'), 

(‘,’ ‘,’  "'0 ‘) 

('I', " PRP', 'O'), 

('"m", 'VBP', 'O'), 

('so', 'RB', 'O'), 

('glad' , 'DD' , '0'), 

('that' , 'IN' , '0'), 

('now', 'RB', 'O'), 

('I', 'PRP', 'O'), 

('can', 'MD', 'O'),  

('buy', ' VB', 'O'), 

('his', ' PRP$ ', '0'), 

('food' , 'NN' , 'B-NP'), 

(' from' , 'IN' , '0'), 

('Amazon', 'NNP', '0')] 

Rozpoznawanie nazwanego podmiotu 

Po uzyskaniu POS tekstu możemy wyodrębnić nazwane jednostki. Nazwane jednostki to określone 

wyrażenia rzeczownikowe odnoszące się do konkretnych osób, takich jak ORGANIZATION i PERSON. 

Niektóre inne podmioty to LOCATION, DATE, TIME, MONEY, PERCENT, FACILITY i GPE. Obiektem jest 

dowolny artefakt wytworzony przez człowieka w dziedzinie architektury i inżynierii lądowej, taki jak 

Taj Mahal lub Empire State Building. GPE oznacza podmioty geopolityczne, takie jak miasto, państwo i 

kraj. Możemy wyodrębnić wszystkie te jednostki za pomocą metody ne_chunk() w bibliotece nltk. 

Poniższy kod używa zdania ze znakiem POS i stosuje do niego metodę ne_chunk(). Identyfikuje Amazon 

jako GPE, a Bulldog Larry jako PERSON. W tym przypadku jest to zarówno prawda, jak i fałsz. Amazon 

jest określany jako ORGANIZATION, czego się tutaj spodziewamy. W dalszej części tego rozdziału 

nauczymy naszego własnego rozpoznawania bytów, aby poprawić wydajność. 

tagged_review_sent = nltk.postag(text) print(nltk.ne_chunk(tagged_review_sent)) 

(S 

My/PRP$ 

English/]] 

(PERSON Bulldog/MP Larry/NNP) 



had/VBD 

skin/VBN 

allergies/NNS 

the/DT 

summer/NN 

we/PRP 

got/VBD 

him/PRP 

at/IN 

age/NN 

3/CD 

>/» 

I/PRP 

'm/VBP 

so/RB 

glad/]] 

that/IN 

now/RB 

I/PRP 

can/MD 

buy/VB 

his/PRP$ 

food/NN 

from/IN 

(GPE Amazon/NNP)) 

spaCy 

Chociaż spaCy oferuje wszystkie funkcje NLTK, jest uważane za jedno z najlepszych narzędzi klasy 

produkcyjnej do zadań NLP. W tej sekcji zobaczymy, jak korzystać z różnych metod dostarczanych przez 

bibliotekę spaCy w Pythonie. spaCy oferuje trzy podstawowe modele: en_core_web_sm (10 MB), 

en_core_web_md (91 MB) i en_core_web_lg (788 MB). Większy model jest przeszkolony w zakresie 

większego słownictwa i dlatego zapewni większą dokładność. Dlatego w zależności od przypadku 

zastosowania wybierz mądrze model, który spełni twoje wymagania. 

Tagowanie POS 



Po załadowaniu modelu za pomocą spaCy.load(), możesz przekazać dowolny ciąg do modelu, który 

zapewnia wszystkie metody za jednym razem. Aby wyodrębnić POS, używana jest metoda pos. W 

poniższym kodzie po tokenizacji drukujemy: 

• text: oryginalny tekst 

• lemma: Token po zrobieniu, który jest podstawową formą słowa 

• pos: część mowy 

• tag: POS ze szczegółami 

• dep: związek między tokenami. Nazywana również zależnością składniową. 

• shape kształt słowa (tj. Wielkie litery, interpunkcja, cyfry) 

• is_alpha: Zwraca True, jeśli token jest znakiem alfanumerycznym 

• is.stop: Zwraca True, jeśli token jest hasłem typu „at”, „so” itd. 

# POS tagging import spacy 

nlp = spacy.load('en_core_web_sm') 

doc = nlp(u"My English Bulldog Larry had skin allergies the summer we got him at age 3, I'm so glad 

that now I can buy his food from Amazon") 

for token in doc: 

print(token.text, token.lemma_, token.pos_, token.tag_, token.dep_, token.shape_, token.is_alpha, 

token.is_stop) 

My -PRON- DET PRP$ poss Xx True True 

English English PROPN NNP compound Xxxxx True False 

Bulldog Bulldog PROPN NNP nsubj Xxxxx True False 

Larry Larry PROPN NNP nsubj Xxxxx True False 

had have VERB VBD ccomp xxx True True 

skin skin NOUN NN compound xxxx True False 

allergies allergy NOUN NNS dobj xxxx True False 

the the DET DT det xxx True True 

summer summer NOUN NN npadvmod xxxx True False 

we -PRON- PRON PRP nsubj xx True True 

got get VERB VBD relcl xxx True False 

him -PRON- PRON PRP dobj xxx True True 

at at ADP IN prep xx True True 

age age NOUN NN pobj xxx True False 



3 В NUM CD nummod d False False 

, , PUNCT , punct , False False 

I -PRON- PRON PRP nsubj X True True 

'm be VERB VBP ROOT 'x False True 

so so ADV RB advmod xx True True 

glad glad ADD DD acomp xxxx True False 

that that ADP IN mark xxxx True True 

now now ADV RB advmod xxx True True 

I -PRON- PRON PRP nsubj X True True 

can can VERB MD aux xxx True True 

buy buy VERB VB ccomp xxx True False 

his -PRON- DET PRP$ poss xxx True True 

food food NOUN NN dobj xxxx True False 

from from ADP IN prep xxxx True True 

Amazon Amazon PROPN NNP pobj Xxxxx True False 

Analiza zależności 

Analizator zależności spaCy ma bogaty interfejs API, który pomaga poruszać się po drzewie zależności. 

Zapewnia także możliwość wykrywania granic zdań i iteracji po frazie lub fragmentach rzeczownika. W 

poniższym przykładzie metodę noun_chunks w modelu można iterować następującymi metodami: 

• text: Oryginalna porcja rzeczownika 

• root. tekst: Oryginalne słowo łączące porcję rzeczownika z resztą parsowania rzeczownika 

• root. dep: Relacja zależności łącząca korzeń z głową 

• root. head: Root token's head 

Z przykładu „My English Bulldog” to rzeczownik, w którym „Bulldog” to tekst główny z relacją „nsubj”, 

a „had” jako jego root.head 

#Dependency parse 

import spacy 

nip = spacy.load("en_core_web_sm") 

doc = nlp(u"My English Bulldog Larry had skin allergies the summer we got him at age 3, I'm so glad 

that now I can buy his food from Amazon") for chunk in doc.nounchunks: 

print(chunk.text, chunk.root.text, chunk.root.dep_, chunk.root.head.text) 

My English Bulldog Bulldog nsubj had 



Larry Larry nsubj had 

skin allergies allergies dobj had 

we we nsubj got 

him him dobj got 

age age pobj at 

I I nsubj 'm 

I I nsubj buy 

his food food dobj buy 

Amazon Amazon pobj from. 

Drzewo zależności 

spaCy zapewnia metodę wizualizacji o nazwie displayCy. Możemy narysować drzewo zależności dla 

danego zdania za pomocą displaCy . 

 

 

 

import spacy 



from spacy import displacy 

nip = spacy.load("en_core_web_sm") 

doc = nlp(u"My English Bulldog Larry had skin allergies the summer we got him at age 3") 

displacy.render(doc, style='dep') 

Z drzewa zależności można zobaczyć, że istnieją dwie złożone pary słów: „Buldog angielski” i „alergie 

skórne”, a NUM „3” jest modyfikatorem „wieku”. Możesz również zobaczyć „lato” jako frazę 

rzeczownikową jako przysłówkowy modyfikator (npadvmod) tokena „miał”. Można również 

obserwować wiele bezpośrednich obiektów (dobj) frazy czasownika, która jest frazą rzeczownikową, 

jak (dostał, on) i (miał, alergie) oraz obiekt przyimka (pobj), taki jak (w wieku).  

Porcjowanie 

spaCy zapewnia łatwe w użyciu pobieranie fragmentów informacji, takich jak CZASOW. i RZECZOW. z 

danego tekstu. Metoda noun_chunks zapewnia wyrażenia rzeczownikowe, a od pos możemy wyszukać 

VERB. Poniższy kod wyodrębnia zwroty i czasowniki z fragmentów: 

# pip install spacy 

# python -m spacy download en_core_web_sm import spacy 

# Load English tokenizer, tagger, parser, NER, and word vectors nip = spacy.load("en_core_web_sm") 

# Process whole documents 

text = ("My English Bulldog Larry had skin allergies the summer we got him at age 3, I'm so glad that 

now I can buy his food from Amazon") doc = nlp(text) 

# Analyze syntax 

print("Noun phrases:", [chunk.text for chunk in doc.noun_chunks]) print("Verbs:", [token.lemma_ for 

token in doc if token.pos_ == "VERB"]) 

Noun phrases: ['My English Bulldog', 'Larry', 'skin allergies', 'we', 'him', 'age', 'I', 'I', 'his food', 'Amazon'] 

Verbs: ['have', 'get', 'be', 'can', 'buy'] 

Rozpoznawanie nazwanego podmiotu 

SpaCy ma dokładność 85,85% w zadaniach rozpoznawania nazwanych obiektów (NER). Model 

en_core_web_sm udostępnia funkcje, które zapewniają encje. Model jest szkolony w zestawie danych 

OntoNotes, który można znaleźć na stronie https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2013T19. 

Domyślne modele w spaCy zawierają elementy pokazane w Tabeli 

TYP: OPIS 

PERSON: Nazwiska osób, w tym postacie fikcyjne 

NORP: narodowości lub grupy religijne lub polityczne 

FAC: Budowle inżynieryjne lub infrastruktury, takie jak budynki, lotniska, autostrady, mosty itp. 

ORG: Nazwy organizacji, takie jak firmy, agencje, instytucje itp. 

GPE: jednostka geopolityczna, taka jak kraje, miasta, państwa 



LOC: lokalizacje inne niż GPE, takie jak pasma górskie, zbiorniki wodne 

PRODUCT: Przedmioty, pojazdy, żywność itp. (Nie usługi) 

EVENT: Nazwane huragany, bitwy, wojny, wydarzenia sportowe itp. 

W0RK_0F_ART: Tytuły książek, piosenek itp. 

LAW: Nazwane dokumenty przekształcone w prawa 

LANGUAGE: Dowolny nazwany język 

DATE: Bezwzględne lub względne daty lub okresy 

TIME: Czasy krótsze niż jeden dzień 

PERCENT: Procent, w tym% 

MONEY: Wartości pieniężne, w tym jednostka 

QUANTITY: Pomiary wagi lub odległości 

ORDINAL: „pierwsze”, „drugie” itp. 

CARDINAL: Cyfry, które nie należą do innego typu 

Poniższy kod wyodrębnia buldoga angielskiego Larry jako podmiot PERSON, a Amazon jako podmiot 

ORG. W przeciwieństwie do NLTK, gdzie zidentyfikował Amazon jako GPE, spaCy poprawnie 

identyfikuje kontekst zdania, aby dowiedzieć się, że Amazon jest organizacją w danym zdaniu. 

import spacy 

# Load English tokenizer, tagger, parser, NER, and word vectors nip = spacy.load("en_core_web_sm") 

# Process whole documents 

text = ("My English Bulldog Larry had skin allergies the summer we got him at age 3, I'm so glad that 

now I can buy his food from Amazon") doc = nlp(text) 

# Find named entities  

for entity in doc.ents: 

print(entity.text, entity.label_) 

English Bulldog Larry PERSON Amazon ORG 

Możemy również wizualizować podmioty za pomocą metody displacy 

 

import spacy 

from spacy import displacy 

from pathlib import Path 



text = "I found these crisps at our local WalMart & figured I would give them a try. They were so yummy 

I may never go back to regular chips, not that I was a big chip fan anyway. The only problem is I can 

eat the entire bag in one sitting. I give these crisps a big thumbs up!" 

nip = spacy.load("en_core_web_sm")  

doc = nlp(text) 

svg = displacy.serve(doc, style="ent")  

output_path = Path("images/sentence_ne.svg")  

output_path.open("w", encoding="utf-8").write(svg) 

Wyszukiwanie oparte na wzorach 

spaCy zapewnia również wyszukiwanie oparte na wzorcach lub regułach. Możemy zdefiniować nasz 

wzór na funkcji takiej jak LOWER. Na przykład w poniższym kodzie definiujemy zakres wyszukiwania 

jako „Walmart” małymi literami, po których następuje znak interpunkcyjny. Ten wzór można zapisać 

jak 

pattern = [{„LOWER”: „walmart”}, {„IS_PUNCT”: True}] 

Jeśli chcemy znaleźć słowo „Walmart” w zakresie wyszukiwania, definiujemy to za pomocą 

dopasowywania. dodaj metodę i przekaż wzorzec jako argument do metody. 

Ta składnia jest bardziej przyjazna dla użytkownika niż uciążliwe wyrażenie regularne, które jest trudne 

do zrozumienia. Wynik wyszukiwania ujawnia, że słowo „Walmart” znajduje się na siódmej pozycji 

łańcucha i kończy się na dziewiątej pozycji. Dane wyjściowe pokazują również tekst zakresu jako 

„Walmart&”, który zdefiniowaliśmy we wzorcu 

# Spacy - Rule-based matching 

import spacy 

from spacy.matcher import Matcher 

nip = spacy.load("encorewebsm")  

matcher = Matcher(nlp.vocab) 

#Search for Walmart after converting the text in lower case and pattern = [{"LOWER": "walmart"}, 

{"IS_PUNCT": True}]  

matcher.add("Walmart", None, pattern) 

doc = nlp(u"I found these crisps at our local WalMart & figured I would give them a try. They were so 

yummy I may never go back to regular chips, not that I was a big chip fan anyway. The only problem is 

I can eat the entire bag in one sitting. I give these crisps a big thumbs up!") 

matches = matcher(doc) 

for match_id, start, end in matches: 

string_id = nlp.vocab.strings[match_id] # Get string representation 

span = doc[start:end] # The matched span  



print(match_id, string_id, start, end, span.text) 

16399848736434528297 Walmart 7 9 WalMart & 

Wyszukiwanie  podmiotu 

Korzystając z metody matcher, możemy również wyszukać rodzaj encji w danym tekście. W poniższym 

kodzie szukamy jednostki ORG (zdefiniowanej przez „label”) o nazwie „walmart”. 

from spacy.lang.en import English  

from spacy.pipeline import EntityRuler 

nip = English() 

ruler = EntityRuler(nlp) 

patterns = [{"label": "ORG","pattern":[{"lower":"walmart"}]}] 

ruler.add_patterns(patterns) nip.add_pipe(ruler) 

doc = nlp(u"I found these crisps at our local WalMart & figured I would give them a try. They were so 

yummy I may never go back to regular chips, not that I was a big chip fan anyway. The only problem is 

I can eat the entire bag in one sitting. I give these crisps a big thumbs up!")  

print([(ent.text, ent.label_) for ent in doc.ents]) 

[('WalMart', 'ORG')] 

Szkolenie niestandardowego modelu NLP 

W wielu rzeczywistych zestawach danych podmioty nie są wykrywane zgodnie z oczekiwaniami. 

Modele w spaCy lub NLTK nie są szkolone w zakresie tych słów lub tokenów. W takich przypadkach 

możemy szkolić niestandardowy model przy użyciu prywatnego zestawu danych. Musimy stworzyć 

dane szkoleniowe w określonym formacie. W poniższym kodzie wybieramy dwa zdania i oznaczamy 

encję PRODUKT początkową i końcową pozycją w tekście. Składnia wygląda następująco: 

( 

u"As soon as I tasted one and it tasted like a corn chip I checked the ingredients. ", 

{ 

"entities": [(45, 49, "PRODUCT")] 

} 

) 

W dwóch zdaniach oznaczamy produkt spożywczy „kukurydza”. Tutaj bierzemy tylko dwa zdania, a 

spaCy dobrze trenuje model z nimi tylko. Jeśli nie otrzymujesz właściwej jednostki z mniejszym 

zestawem danych, może być konieczne dodanie jeszcze kilka przykładów, zanim model wybierze 

odpowiedni podmiot. 

import spacy  

import random 

train_data = [ 



(u"As soon as I tasted one and it tasted like a corn chip I checked the ingredients. ", {"entities": [(45, 

49, "PRODUCT")]}), 

(u"I found these crisps at our local WalMart & figured I would give them a try", {"entities": [(14, 20, 

"PRODUCT")]}) 

] 

other_pipes = [pipe for pipe in nlp.pipenames if pipe != "ner"] 

with nlp.disable_pipes(*other_pipes): optimizer = nlp.begin_training() 

for i in range(lO): 

random.shuffle(train_data) 

for text, annotations in train_data: 

nip.update([text], [annotations], sgd=optimizer) nlp.to_disk("model/food_model") 

Zapisaliśmy wyszkolony model na dysku i nazwaliśmy go food_model. W poniższym kodzie ładujemy 

model żywności z dysku i próbujemy przewidzieć byt na zdaniu testowym. Widzimy, że dobrze tutaj 

identyfikuje kukurydzę jako podmiot PRODUCT. 

import spacy 

nip = spacy.load("model/food_model") 

text = nlp("I consume about a jar every two weeks of this, either adding it to fajitas or using it as a corn 

chip dip") 

for entity in text.ents: 

print(entity.text, entity.label_) 

corn PRODUCT 

CoreNLP 

CoreNLP to kolejny popularny zestaw narzędzi do analizy językowej, takiej jak tagowanie POS, drzewo 

zależności, rozpoznawanie nazwanych nazw, analiza sentymentów i wiele innych. Będziemy używać 

funkcji CoreNLP od Pythona poprzez zewnętrzne opakowanie o nazwie Stanford-corenlp.  

Po zainstalowaniu lub pobraniu kodu musisz określić ścieżkę do kodu Stanford-corenlp, z którego 

pobiera model niezbędny do różnych zadań NLP. 

Tokenizacja 

Podobnie jak w przypadku NLTK i spaCy, możesz wyodrębniać słowa lub tokeny. Model udostępnia 

metodę o nazwie wordjtokenize do przeprowadzenia tokenizacji: 

# Simple usage 

from stanfordcorenlp import StanfordCoreNLP 

nip = StanfordCoreNLP(<Path to CoreNLP folder>) 



sentence = 'I consume about a jar every two weeks of this, either adding it to fajitas or using it as a 

corn chip dip' 

print('Tokenize:', nlp.word_tokenize(sentence)) 

Tokenize: [T, 'consume', 'about', 'a', 'jar', 'every', 'two', 'weeks', 'of', 'this', ',', 'either', 'adding', 'it', 'to', 

'fajitas', 'or', 'using', 'it', 'as', 'a', 'corn', 'chip', 'dip'] 

Oznaczanie części mowy 

POS można wyodrębnić za pomocą metody postag w stanford-corenlp: 

print('Part of Speech:', nlp.pos_tag(sentence)) 

Part of Speech: [('I', ' PRP'), ('consume', 'VBP'), ('about', 'IN'), ('a', 'DT'), ('jar', 'NN'), ('every', 'DT'), ('two', 

'CD'), ('weeks', 'NNS'), ('of', 'IN'), ('this', 'DT'), (',', ','), ('either', 'CC'), ('adding', 'VBG'), ('it', 'PRP'), ('to', 

'TO'), ('fajitas', 'NNS'), ('or', 'CC'), ('using', 'VBG'), ('it', 'PRP'), ('as', 'IN'), ('a', 'DT'), ('corn', 'NN'), ('chip', 

'NN'), ('dip', 'NN')] 

Rozpoznawanie nazwanego podmiotu 

Stanford-corenlp zapewnia metodę wyodrębnienia nazwanych bytów. Zauważ, że dane wyjściowe są 

domyślnie w formacie IOB (Inside, Outside i Begin). 

print('Named Entities:', nlp.ner(sentence)) 

Named Entities: [('I', 'O'), ('consume', 'O'), ('about', 'O'), ('a', 'O'), ('jar', 'O'), ('every', 'SET'), ('two', 'SET'), 

('weeks', 'SET'), ('of', 'O'), ('this', 'O'), (',', 'O'), ('either', 'O'), ('adding', 'O'), ('it', 'O'), ('to', 'O'), ('fajitas', 

'O'), ('or', 'O'), ('using', 'O'), ('it', 'O'), ('as', 'O'), ('a', 'O'), ('corn', 'O'), ('chip', 'O'), ('dip', 'O')] 

Analiza okręgów wyborczych 

Analiza składowa wyodrębnia oparte na okręgach drzewo analizy składniowej z danego zdania, które 

jest reprezentatywne dla struktury składniowej zgodnie z gramatyką struktury fazowej. Prosty przykład 

pokazano na rysunku. 

 



 

print('Constituency Parsing:', nlp.parse(sentence)) 

Constituency Parsing: (ROOT (S 

(NP (PRP I)) 

(VP (VBP consume) 

(PP (IN about) 

(NP (DT a) (NN jar))) 

(NP 

(NP (DT every) (CD two) (NNS weeks)) 

(PP (IN of) 

(NP (DT this)))) 

1 0 

(, ,) 

(S 

(VP (CC either) 

(VP (VBG adding) 

(NP (PRP it)) 

(PP (TO to) 

(NP (NNS fajitas)))) 

(CC or) 

(VP (VBG using) 

(NP (PRP it)) 

(PP (IN as) 

(NP (DT a) (NN corn) (NN chip) (NN dip))))))))) 

Analiza zależności 

Analiza zależności polega na wyodrębnieniu struktury składniowej zdania. Pokazuje powiązany zestaw 

ukierunkowanych binarnych relacji gramatycznych, które utrzymują się między słowami w danym 

zdaniu. W drzewie zależności spaCy pokazujemy wizualną reprezentację tego samego. 

print('Dependency Parsing:', nlp.dependency_parse(sentence)) 

Dependency Parsing: [('ROOT', 0, 2), ('nsubj', 2, l), ('case', 5, 3), ('det', 5, 4), ('nmod', 2, 5), ('det', 8, 6), 

('nummod', 8, 7), ('nmod:tmod', 2, 8), ('case', 10, 9), ('nmod', 8, 10),  (1punct1, 2, 11), ('cc:preconj', 13, 

12), ('dep', 2, 13), (1dobj1, 13, 14), ('case', 16, 15), ('nmod', 13, 16), ('cc', 13, 17), ('conj1, 13, 18), ('dobj', 

18, 19), ('case', 24, 20), ('det', 24, 21), ('compound', 24, 22), ('compound', 24, 23), ('nmod', 18, 24)] 



Ponieważ Stanford-corenlp jest Pythonem w pakiecie na implementacji opartej na Javie, należy 

zamknąć serwer po zakończeniu przetwarzania. W przeciwnym razie sterty Java Virtual Memory (JVM) 

będą stale używane, co utrudni inne procesy na komputerze. 

nlp.close() # Close the server or it will consume much memory 

TextBlob 

TextBlob to prosta biblioteka dla początkujących w NLP. Chociaż oferuje kilka zaawansowanych funkcji, 

takich jak tłumaczenie maszynowe, odbywa się za pośrednictwem interfejsu API Google. Służy to po 

prostu poznaniu przypadków użycia NLP i ogólnych zestawów danych. W przypadku bardziej 

zaawansowanych aplikacji rozważ użycie spaCy lub CoreNLP. 

Tagi POS i wyrażenie rzeczownika 

Podobnie jak inne biblioteki, TextBlob zapewnia tagi metod do wyodrębnienia POS z danego zdania. 

Zapewnia również metodę wyrażenia rzeczownikowego. 

#First, the import 

from textblob import TextBlob 

#create our first TextBlob 

stext = TextBlob("Building Enterprise Chatbot that can converse like humans") 

#Part-of-speech tags can be accessed through the tags property. s_text.tags 

[('Building', 'VBG'), 

('Enterprise', 'NNP'), 

('Chatbot', 'NNP'), 

('that', 'WDT'), 

('can', 'MD'), 

('converse', 'VB'), 

('like', 'IN'), 

('humans', 'NNS')] 

#Similarly, noun phrases are accessed through the noun_phrases property 

s_text.noun_phrases  

WordList(['enterprise chatbot']) 

Korekta pisowni 

Korekta pisowni to ekscytująca funkcja TextBlob, która nie jest dostępna w innych bibliotekach 

opisanych w tym rozdziale. Implementacja oparta jest na prostej technice dostarczonej przez Petera 

Norviga, która jest tylko 70% dokładna. Metoda poprawna w TextBlob zapewnia tę implementację. 

W poniższym kodzie słowo „converse” jest błędnie napisane jako „converce”, co poprawna metoda 

była w stanie poprawnie zidentyfikować. Jednak popełnił błąd, zmieniając słowo „Chatbot” na 

„Whatnot”. 



# Spelling correction 

# Use the correct() method to attempt spelling correction. 

# Spelling correction is based on Peter Norvig's "How to Write a Spelling Corrector" as implemented in 

the pattern library. It is about 70% accurate 

b = TextBlob("Building Enterprise Chatbot that can converce like humans. The future for chatbot looks 

great!") print(b.correct()) 

Building Enterprise Whatnot that can converse like humans. The future for charcot looks excellent! 

Tłumaczenie maszynowe 

Poniższy kod pokazuje prosty przykład tekstu przetłumaczonego z angielskiego na francuski. Metoda 

tłumaczy wywołuje interfejs API Google Translate, który przyjmuje dane wejściowe „do”, w których 

określamy język docelowy do przetłumaczenia. W tej implementacji nie ma nic nowego; jest to proste 

wywołanie interfejsu API. 

#Translation and language detection 

# Google Translate API powers language translation and detection. 

en_blob = TextBlob(u'Building Enterprise Chatbot that can converse like humans. The future for 

chatbot looks great!') en_blob.translate(to='fr') 

TextBlob("Construire un chatbot d'entreprise capable de converser comme un humain. L'avenir de 

chatbot est magnifique!") 

Wielojęzyczne przetwarzanie tekstu 

W tej sekcji zajmiemy się różnymi bibliotekami i możliwościami obsługi języków innych niż angielski. 

Odkryliśmy, że biblioteka spaCy jest jedną z najlepszych pod względem liczby obsługiwanych języków, 

która obecnie wynosi ponad 50. Spróbujemy wykonać tłumaczenie języka, tagowanie POS, 

wyodrębnianie encji i analizę zależności od tekstu pobranego z popularnego francuskiego serwisu 

informacyjnego www.lemonde. fr. 

TextBlob do tłumaczenia 

Jak pokazano w powyższym przykładzie, używamy TextBlob do tłumaczenia maszynowego, aby 

czytelnicy spoza Francji mogli zrozumieć przetwarzany przez nas tekst. Angielskie tłumaczenie tekstu 

pokazuje, że wiadomość dotyczy meczu, który rozegra się w piątek między dwoma francuskimi 

tenisistami Paire i Mahutem w Roland-Garros. 

from textblob import TextBlob 

#A News brief from the French news website: https://www.lemonde.fr/ 

frblob = TextBlob(u"Des nouveaux matchs de Paire et Mahut au retour du service a la cuillere, tout ce 

qu'il ne faut pas rater a Roland-Garros, sur les courts ou en dehors, ce vendredi.") 

fr_blob.translate(to='en') 

TextBlob("New matches of Paire and Mahut after the return of the service with the spoon, all that one 

should not miss Roland-Garros, on the courts or outside, this Friday.") 

Relacje POS i zależności 



Używamy modelu fr_core_news_sm z spaCy, aby wyodrębnić POS i relację zależności z podanego 

tekstu. Aby pobrać model, wpisz 

python -m spacy download fr_core_news_sm 

z linii poleceń. 

import spacy 

#Download: python -m spacy download fr_core_news_sm  

nlp = spacy.load('fr_core_news_sm') 

french_text = nlp("Des nouveaux matchs de Paire et Mahut au retour du service a la cuillere, tout ce 

qu'il ne faut pas rater a Roland-Garros, sur les courts ou en dehors, ce vendredi.") 

for token in french_text: 

print(token.text, token.pos_, token.dep_) 

Des DET det  

nouveaux ADJ amod  

matchs ADJ nsubj  

de ADP case  

Paire ADJ nmod  

et CCONJ cc  

Mahut PROPN conj  

au CCONJ punct  

retour NOUN ROOT  

du DET det  

service NOUN obj  

a ADP case  

la DET det  

cuillere NOUN obl 

, PUNCT punct  

tout ADJ advmod  

ce PRON fixed  

qu' PRON mark 

il PRON nsubj  

ne ADV advmod 

faut VERB advcl  



pas ADV advmod  

rater VERB xcomp  

a ADP case  

Roland PROPN obl 

 - PUNCT punct  

Garros PROPN conj  

, PUNCT punct  

sur ADP case  

les DET det  

courts NOUN obl 

ou CCONT cc 

en ADP case  

dehors ADP conj 

 , PUNCT punct  

ce DET det  

vendredi NOUN obi 

. PUNCT punct 

Wydajność francuskiego POS i relacji zależności jest całkowicie dokładna. Może zidentyfikować prawie 

wszystkie VERBS, NOUNS, ADJ, PROPN i wiele innych tagów. Następnie zobaczmy, jak wykonuje się 

zadanie rozpoznawania jednostki. 

Rozpoznawanie nazwanego podmiotu 

Składnia pobierania NER pozostaje taka sama. Widzimy tutaj, że model zidentyfikował Paire, Mahur, 

Roland i Garros jako podmioty PER. Oczekujemy, że model nada wydarzeniu EVENT, ponieważ Rolland-

Garros to turniej tenisowy, jako wydarzenie sportowe. Być może możesz rozważyć szkolenie 

niestandardowego modelu w celu wyodrębnienia tej jednostki 

# Find named entities, phrases, and concepts  

for entity in french_text.ents: 

print(entity.text, entity.label_) 

Paire PER  

Mahut PER  

Roland PER  

Garros PER 

Wyrażenia rzeczownikowe 



Fragmenty rzeczownika można wyodrębnić za pomocą metody noun_chunks podanej w modelu 

francuskim z biblioteki spaCy: 

for fr_chunk in french_text.noun_chunks: 

print(fr_chunk.text, fr_chunk.root.text, fr_chunk.root.dep_, fr_chunk.root.head.text) 

et Mahut Mahut conj matchs  

du service service obj retour 

 il il nsubj faut 

Zrozumienie języka naturalnego 

W ostatnim czasie zarówno przemysł, jak i środowisko akademickie wykazały ogromne 

zainteresowanie zrozumieniem języka naturalnego. Doprowadziło to do eksplozji literatury i narzędzi. 

Niektóre z głównych zastosowań NLU obejmują 

• Odpowiadanie na pytania 

• Wyszukiwanie w języku naturalnym 

• Ekstrakcja relacji na skalę internetową 

• Analiza sentymentów 

• Podsumowanie tekstu 

• Odkrycie prawne 

Powyższe aplikacje można podzielić na cztery główne tematy: 

• Wyodrębnianie relacji: znajdowanie relacji między instancjami a krotkami bazy danych. Dane 

wyjściowe są dyskretnymi wartościami. 

• Analiza semantyczna: parsowanie zdań w celu stworzenia logicznych form rozumienia tekstu, które 

ludzie są dobrzy w wykonywaniu. Ponownie, wyjście tutaj jest wartością dyskretną. 

• Analiza sentymentów: Analizuj zdania, aby uzyskać wynik w ciągłym zakresie wartości. Niska wartość 

oznacza nieco negatywny sentyment, a wysoki wynik oznacza pozytywny sentyment. 

• Model przestrzeni wektorowej: Utwórz reprezentację słów jako wektor, co może następnie pomóc 

w znalezieniu podobnych słów i znaczenia kontekstowego. 

Omówimy niektóre z powyższych aplikacji w tej sekcji. 

Analiza sentymentów 

TextBlob zapewnia łatwą w użyciu implementację analizy sentymentów. Metoda sentymentu 

przyjmuje zdanie jako dane wejściowe i zapewnia polaryzację i subiektywność jako dwa wyniki. 

Biegunowość 

Wartość zmiennoprzecinkowa w zakresie [-1.0,1.0]. Ta punktacja wykorzystuje zbiór pozytywnych, 

negatywnych i neutralnych słów (co nazywa się polaryzacją) i wykrywa obecność słowa w dowolnej z 

trzech kategorii. W prostym przykładzie obecność słowa pozytywnego otrzymuje wynik 1, -1 dla 

negatywnego i 0 dla neutralnego. Definiujemy polaryzację sentencji jako średni wynik, tj. Sumę 



wyników każdego słowa podzieloną przez całkowitą liczbę słów w sentencji. Jeśli wartość jest mniejsza 

niż 0, sentyment zdania jest ujemny, a jeśli jest większy niż 0, jest dodatni; w przeciwnym razie jest 

neutralny. 

Subiektywność 

Wartość zmiennoprzecinkowa w zakresie [0,0,1,0]. Idealny wynik 1 oznacza „bardzo subiektywny”. W 

przeciwieństwie do polaryzacji, która ujawnia sentyment zdania, subiektywność nie wyraża 

sentymentu. Wynik ma tendencję do 1, jeśli zdanie zawiera pewne osobiste poglądy lub przekonania. 

Końcowy wynik całego zdania jest obliczany przez przypisanie każdego słowa do oceny podmiotowości 

i zastosowanie uśrednienia; w ten sam sposób co polaryzacja. Biblioteka TextBlob wewnętrznie 

wywołuje bibliotekę wzorów, aby obliczyć polaryzację i subiektywność zdania. Biblioteka wzorców 

wykorzystuje SentiWordNet, który jest zasobem leksykalnym do eksploracji opinii, z wynikami 

polaryzacji i subiektywności dla wszystkich zestawów WordNet. Oto link do SentiWordNet: https: 

//github.com/aesuli/sentiwordnet. W poniższym przykładzie biegunowość zdania wynosi 0,5, co 

oznacza, że jest „bardziej pozytywne”, a subiektywność 0,4375 oznacza, że jest „bardzo subiektywny”. 

s_text = TextBlob("Building Enterprise Chatbot that can converse like humans. The future for chatbot 

looks great!")  

s_text.sentiment 

Sentiment(polarity=0. 5, subjectivity=0.4375) 

Modele językowe 

Pierwszym zadaniem każdego modelowania NLP jest rozbicie danego fragmentu tekstu na tokeny (lub 

słowa), podstawową jednostkę zdania w dowolnym języku. Kiedy już mamy te słowa, chcemy znaleźć 

najlepszą ich numeryczną reprezentację, ponieważ maszyny nie rozumieją słów; potrzebują wartości 

liczbowych do wykonania obliczeń. Omówimy dwa: Word2Vec (słowo do wektora) i GloVe (globalne 

wektory reprezentacji słów). W przypadku Word2Vec szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w 

następnej sekcji. 

Word2Vec 

Word2Vec to model uczenia maszynowego (wyszkolony z obszernym słownictwem słów za pomocą 

sieci neuronowej), który wytwarza osadzanie słów, które są wektorowymi reprezentacjami słów w 

słowniku. Modele Word2vec są szkolone w zakresie konstruowania kontekstu językowego słów. 

Zobaczymy kilka przykładów w Pythonie za pomocą biblioteki gensim, aby zrozumieć, co oznacza 

kontekst językowy. Rysunek 5-14 pokazuje architekturę sieci neuronowej do szkolenia modelu 

Word2Vec. 



 

 

Model sieci neuronowej skip-gram dla Word2Vec oblicza prawdopodobieństwo, że każde słowo w 

słowniku będzie  wybranym „bliskim słowem”. Bliskość lub bliskość słów można zdefiniować za pomocą 

parametru zwanego rozmiarem okna. Do wygenerowania takich n-gramów można użyć dowolnego 

narzędzia. W poniższym kodzie używamy biblioteki TextBlob w Pythonie do generowania n-gramów 

przy rozmiarze okna 2. 

#n-grams 

#The TextBlob.ngrams() method returns a list of tuples of n successive words. 

#First} the import 

from textblob import TextBlob 

blob = TextBlob("Building an enterprise chatbot that can 

converse like humans") 

blob.ngrams(n=2) 

[WordList(['Building', 'an']), 

WordList(['an', 'enterprise']), 

WordList(['enterprise', 'chatbot']), 

WordList(['chatbot', 'that']), 

WordList(['that', 'can']), 

WordList(['can', 'converse']), 

WordList(['converse', 'like']), 

WordList(['like', 'humans'])] 



W zdaniu wejściowym „Budowanie korporacyjnego chatbota, który może rozmawiać jak ludzie” jest 

podzielone na słowa, a przy rozmiarze okna 2 bierzemy dwa słowa z lewej i prawej strony słowa 

wejściowego. Tak więc, jeśli słowem wejściowym jest „chatbot”, prawdopodobieństwo wyjściowe 

słowa „przedsiębiorstwo” będzie wysokie z uwagi na jego bliskość do słowa „chatbot” w rozmiarze 

okna 2. Jest to tylko jedno przykładowe zdanie. słownictwo, będziemy mieć tysiące takich zdań, sieć 

neuronowa nauczy się statystyki na podstawie liczby wyświetleń każdej pary. Jeśli więc nakarmimy o 

wiele więcej próbek treningowych, takich jak ta pokazana na ryc. 5-14, dowiemy się, w jaki sposób 

prawdopodobnie słowa „chatbot” i „przedsiębiorstwo” pojawią się razem. 

Architektura sieci neuronowej 

Wektor wejściowy do sieci neuronowej to jeden gorący wektor reprezentujący słowo wejściowe 

„chatbot”, przechowując 1 w i-tej pozycji wektora i 0 we wszystkich innych pozycjach, gdzie 0 <i <n i n 

jest wielkością słownictwo (zestaw wszystkich unikatowych słów) W ukrytej warstwie każdy wektor 

słów o rozmiarze n jest mnożony przez wektor cech o rozmiarze, powiedzmy 1000. Po rozpoczęciu 

szkolenia wszystkim cechom o wielkości 1000 przypisuje się losowo Wynik mnożenia wybierze 

odpowiedni wiersz w macierzy nx 1000, w którym wektor jednowykładowy ma wartość 1. Wreszcie w 

warstwie wyjściowej zastosowano funkcję aktywacji, taką jak softmaxis, aby zmniejszyć wartość 

wyjściową między 0 i 1. Poniższe równanie reprezentuje funkcję softmax, gdzie К jest rozmiarem 

wektora wejściowego: 

 

Jeśli więc wektor wejściowy reprezentujący „chatbot” zostanie pomnożony przez wektor wyjściowy 

reprezentowany przez „przedsiębiorstwo”, funkcja softmax będzie bliska 1, ponieważ w naszym 

słowniku oba słowa pojawiały się bardzo często. Sieci neuronowe trenują sieć i aktualizują wagi 

brzegowe podczas wielu iteracji treningu Ostateczny zestaw wag reprezentuje uczenie się. Rysunek  

pokazuje architekturę sieci neuronowej do trenowania modelu Word2Vec. 



 

Korzystanie z wstępnie wyszkolonego modelu Word2Vec 

W poniższym kodzie używamy wstępnie przeszkolonego modelu Word2Vec z ulubionej biblioteki 

Pythona o nazwie gensim. Modele Word2Vec zapewniają wektorową reprezentację słów, które 

umożliwiają różne zadania w języku naturalnym, takie jak identyfikacja podobnych słów, znalezienie 

synonimów, arytmetyka słów i wiele innych. Najpopularniejsze modele Word2Vec to GloVe, CBOW i 

skip-gram. W tej sekcji wykorzystamy wszystkie trzy modele do wykonania różnych zadań NLU. W 

wersji demonstracyjnej używamy modelu do wykonywania wielu zadań tekstowych NLU składniowych 

/ semantycznych 

Krok 1: Załaduj wymagane biblioteki: 

from gensim.test.utils import gettmpfile  

from gensim.models  

import Word2Vec import gensim.models 

Krok 2: Wybierz kilka słów z Amazon Food Review i zrób listę: 

reviewjtexts = [['chips', 'WalMart', 'fajitas'], ['ingredients', 'tasted', 'crisps', 'Chilling', 'fridge', 'nachos'], 

['tastebuds', 'tortilla', 'Mexican', 'baking'], ['toppings', 'goodness', 'product, 'fantastic']] 

Krok 3: Wytrenuj model Word2Vec i zapisz model na ścieżce tymczasowej. Funkcja Word2Vec trenuje 

sieć neuronową na dostarczonym do niej słowniku wejściowym. Oto, co oznaczają argumenty: 

• review_texts: Wprowadź słownictwo do sieci neuronowej (NN). 

• size: rozmiar warstwy NN odpowiadający stopniowi swobody algorytmu. Zwykle większa sieć jest 

dokładniejsza, pod warunkiem, że istnieje duży zestaw danych do trenowania. Sugerowany zasięg 

wynosi od dziesięciu do tysięcy. 

• min_count: Argument ten pomaga w przycinaniu mniej istotnych słów ze słownika, takich jak słowa, 

które pojawiły się raz lub dwa razy w korpusie milionów słów. 



• workers: funkcja Word2Vec oferuje równoległość szkolenia, co znacznie przyspiesza proces 

szkolenia. Zgodnie z oficjalnymi dokumentami dotyczącymi gensim, musisz zainstalować Cython, aby 

działał w trybie równoległym. 

path = get_tmpfile("word2vec.model") 

model = Word2Vec(review_texts, size=100, window=5, min_count=l, workers=4) 

model.save("word2vec.model") 

Uwaga Po zainstalowaniu Cython możesz uruchomić następujący kod, aby sprawdzić, czy masz 

zainstalowaną SZYBKĄ WERSJĘ programu word2vec. 

from gensim.models.word2vec import  

FAST_VERSION FAST VERSION 

Krok 4: Załaduj model i uzyskaj wyjściowy wektor słowa za pomocą atrybutu wv z wektorowego modelu 

słowa. Słowo „tortilla” było jednym ze słów w słowniku. Możesz sprawdzić długość wektora, który w 

oparciu o rozmiar parametru ustawiony podczas treningu wynosi 100; typ wektora to tablica liczb 

liczbowych. 

model = Word2Vec.load("word2vec.model") 

vector = model.wv['tortilla'] vector 

0ut[6]: 

array([ 3.4357556e-03, 3.046l869e-03, -1.8324883e-03, 1.9077l88e-04, 3.5653920e-03, 1.46l2208e-

03, 6.8887050e-04, -5.6756934e-04, 3.0033696e-03, -6.6507862e-05, 2.9287676e-03, 3.6550803e-06, 

7.9464359e-04, 3.8370243e-03, -4.0334738e-03, 2.2513322e-03, 6.97123l8e-04, 4.2551439e-03, 

3.2627038e-03, -3.9196378e-03, -1.4244991e-03,-1.72l6217e-03, 2.3089715e-03, 1.1901358e-03, -

4.99985746-03, -6.3992629e-04, 1.5980378e-03, 1.66ll509e-03, 1.5517352e-03, 2.0745063e-04, - 

4.6549197e-03, -4.5330520e-03, -2.76l7093e-03, 8.0038357e-04, -3.6887771e-03,  4.0531787e-04, 

3.2125930e-03, -1.8l90868e-03, -2.8593470e-03,  -2.4973995e-03, -1.9995500e-03, 4-38652l4e-03, 

2.7636l85e-03, 4Л850037е-03, -4.4220770e-03, -1.933l808e-03, -2.4466095e-03, 3-4395256e-03, 

2.7979608e-03, 7.6796720e-04, -2.2225662e-03, -2.32l8829e-03, 1.4716865e-03, 2.5831673e-03, -

2.7626422e-03, -3.8978728e-03, -7.1556045e-05, -5.0603821e-06, 3.7337472e-03, 1.7892369e-03, 9-

4844203e-04, 4.2107059e-03, 2.0532655e-03, 4.8830300e-03, 3.9778049e-03, 7-7870529e-04, -

3.0672669e-03, 2.4687734e-03, -5.6728686e-04, -3.194926le-03, -3.5277463e-03, -2.809506le-03, 

1.9295703e-03, -2.7000166e-03, 3.833l877e-03, -3.7821392e-03, -2.8l60575e-03, -2.1306602e-03, -

3.4921553e-03, 1.4594033e-03, 2.9177510e-03, -7.l679556e-04, -4.697306le-03, -5.6215626e-04, -

4.7952992e-05, 1.4449660e-03, 3-933458le-03, -4.7264448e-03, 1.3655510e-03, 3.036l500e-03, -

3.9414247e-03, -2.2786416e-03, -2.0382130e-03, 1.2625570e-03, 3.3640l84e-03, 3.2833132e-03, -

4.9897577e-03, 1.3328259e-03, -3.8654597e-03, -3.4675971e-03], dtype=float32) 

type(vector) 

numpy.ndarray 

len(vector) 

100 

 



Krok 5: Model Word2Vec, który zapisaliśmy w kroku 3, można ponownie załadować i możemy 

kontynuować szkolenie na większej liczbie słów, używając funkcji pociągu w modelu Word2Vec. 

more_review_texts = [['deceptive', 'packaging', 'wrappers'], ['texture', 'crispy', 'thick', 'cruncy', 

'fantastic', 'rice']] 

model = Word2Vec.load("word2vec.model") 

model.train(more_review_texts, total_examples=2,epochs=10) 

(2, 90) 

Wykonywanie gotowych zadań za pomocą wstępnie przeszkolonego modelu 

Jedną z przydatnych funkcji gensim jest to, że oferuje kilka wstępnie wyszkolonych wektorów słów z 

danych gensim. Oprócz Word2Vec zapewnia także GloVe, kolejny solidny algorytm uczenia bez 

nadzoru do wyszukiwania wektorów słów. Poniższy kod pobiera wektor słów glove-wiki-gigaword-100 

z gensim-data i wykonuje niektóre gotowe zadania. 

Krok 1: Pobierz jeden ze wstępnie przeszkolonych wektorów słów GloVe za pomocą modułu 

gensim.downloder: 

import gensim.dounloader as api 

word_vectors = api.load("glove-wiki-gigaword-100") 

Krok 2: Oblicz najbliższych sąsiadów. Jak widzieliście, wektory słów zawierają tablicę liczb 

reprezentujących słowo. Teraz staje się możliwe wykonywanie obliczeń matematycznych na 

wektorach. Na przykład możemy obliczyć podobieństwa euklidesowe lub cosinusowe między 

dowolnymi wektorami dwusłówowymi. W rezultacie uzyskujemy kilka interesujących wyników. 

Poniższy kod pokazuje niektóre wyniki.  W poniższym przykładzie zobaczysz, że „jabłko” w Internecie 

nie jest już owocem; stań się synonimem Apple Corporation i pokaż, że wiele firm lubi to, kiedy 

obliczamy słowo podobne do „jabłko”. Powodem takiego podobieństwa jest słownictwo używane do 

szkolenia, którym w tym przypadku jest zrzut Wikipedii zawierający blisko 6 miliardów nie odkrytych 

tokenów. W drugim przykładzie, gdy znajdujemy słowa podobne do „pomarańczy”, otrzymujemy 

słowa odpowiadające kolorom takim jak czerwony, niebieski, fioletowy i owocom takim jak cytryna, 

która jest owocem cytrusowym jak pomarańcza. Takie relacje są łatwe do zrozumienia dla ludzi Jednak 

ekscytujące jest to, jak model Word2Vec może go złamać. 

result = word_vectors.most_similar('apple') print(result) 

[('microsoft', 0.7449405789375305), ('ibm', 

0.6821643П4089966), ('intel', 0.6778088212013245), ('software', 0.6775422096252441), ('dell', 

0.6741442680358887), ('pc', 0.6678153276443481), ('macintosh', 0.66175377368927), ('iphone', 

0.6595611572265625), ('ipod', 0.6534676551818848), ('Hewlett', 0.6516579389572144)] 

result = word_vectors.most_similar('orange') print(result) 

[('yellow', 0.7358633279800415), ('red', 0.7140780687332153), ('blue', 0.7118035554885864), 

('green', 0.7111418843269348), ('pink', 0.6775072813034058), ('purple', 0.6774232387542725), 

('black', 0.6709616184234619), ('colored', 0.665260910987854), ('lemon', 0.6251963376998901), 

('peach', 0.616862416267395)] 



Krok 3: Zidentyfikuj struktury liniowe. Powiązanie dwóch słów jest łatwe do obliczenia za pomocą miary 

podobieństwa lub odległości, natomiast aby uchwycić niuanse w parze słów lub zdaniach w bardziej 

jakościowy sposób, potrzebujemy operacji. Zobaczmy metody oferowane przez pakiet gensim w celu 

wykonania tego zadania. 

Podobieństwo par słów 

W poniższym przykładzie znajdujemy podobieństwo między parą słów. Na przykład para słów [sushi; 

„sklep”] jest bardziej podobny do pary słów [„japoński”, „restauracja”] niż [„indyjski”, „restauracja”]. 

sim = word_vectors.n_similarity([1 sushi', 'shop'], ['indian', 

'restaurant']) 

print("{:.4f}".format(sim)) 

0.6438 

sim = word_vectors.n_similarity(['sushi', 'shop'], ['Japanese', 

'restaurant']) 

print("{:.4f}".format(sim)) 

0.7067 

Podobieństwo Zdania 

Możemy również znaleźć odległość lub podobieństwo między dwoma zdaniami, gensim oferuje miarę 

odległości zwaną odległością Word Mover, która okazała się dość przydatnym narzędziem w 

znajdowaniu podobieństwa między dwoma dokumentami zawierającymi wiele zdań. Im mniejsza 

odległość, tym bardziej podobne są dwa dokumenty. Odległość Word Mover poniżej wykorzystuje 

osadzanie słów wygenerowane przez model Word2Vec, aby najpierw zrozumieć pojęcie zdania (lub 

dokumentu) zapytania, a następnie znaleźć wszystkie podobne zdania lub dokumenty. Na przykład, 

gdy obliczamy odległość Movera między dwoma niepowiązanymi zdaniami, odległość jest wysoka w 

porównaniu do gdy porównujemy dwa zdania, które są kontekstowo powiązane. W pierwszym 

przykładzie zdanie_jedno mówi o różnorodności w indyjskiej sztuce kulinarnej, a sentencejwo mówi o 

jedzeniu w Delhi. W drugim przykładzie zdanie_one i sentencejwo nie są ze sobą powiązane, więc 

otrzymujemy większą odległość Movers niż w pierwszym przykładzie. 

sentence_one = 'India is a diverse country with many culinary art'.lower().split() 

sentence_two = 'Delhi offers many authentic food'.lower().split() 

similarity = word_vectors.wmdistance(sentence_one, sentencetwo) printformat(similarity)) 

4.8563 

Sentence_one = 'India is a diverse country with many culinary art'.lower().split() 

Sentence_two = 'The all-new Apple TV app, which brings together all the ways to watch TV into one 

app'.lower().split() 

similarity = word_vectors.wmdistance(sentence_one, sentencetwo) printformat(similarity)) 

5.2379 



Działania arytmetyczne 

Jeszcze bardziej imponująca jest zdolność do wykonywania operacji arytmetycznych, takich jak 

dodawanie i odejmowanie na wektorze słów, aby uzyskać jakąś formę liniowej podbudowy z powodu 

tej operacji. W pierwszym przykładzie obliczamy kobietę + króla - mężczyznę, a najbardziej podobnym 

słowem do tej operacji jest królowa. Podstawową koncepcją jest to, że mężczyzna i kobieta są płciami, 

które mogą być równoważnie określone innymi słowami, takimi jak królowa i król. Kiedy więc usuwamy 

mężczyznę z niewiasty i króla, słowo, które otrzymujemy, to królowa.  

Podobnie model jest dobry w zbieraniu takich pojęć, jak język i kraj. Na przykład po dodaniu 

francuskiego i włoskiego daje hiszpański, który jest językiem używanym w pobliskim kraju, Hiszpanii. 

result = word_vectors.most_similar(positive=['woman', 'king'], negative=['man']) 

print("{}: {:.4f}".format(^result[0])) queen: 0.7699 

result = word_vectors.most_similar(positive=['french', 

'Italian']) 

print("{}: {:.4f}".format(^result[0])) 

Spanish: 0.8312 

result = word_vectors.most_similar(positive=['franсe', 'Italy']) print("{}: {: .4f)".format(^result[0])) 

Spain: 0.8260 

Dziwne słowa 

Model dostosowuje się do wyszukiwania słów, które są poza kontekstem w danej sekwencji słów. 

Działa to w ten sposób, że metoda doesnt_match nie oblicza punktu środkowego, biorąc średnią 

wszystkich wektorów słów na danej liście słów i znajdując odległość cosinus od punktu środkowego. 

Słowo o największej odległości cosinusowej jest zwracane jako słowo nieparzyste, które nie mieści się 

na liście. W dwóch poniższych przykładach model był w stanie wybrać pizzę jako dziwne słowo z 

pierwszej ręki krajów. Podobnie w drugim przykładzie model wybrał premiera Indii Modiego z listy 

wszystkich prezydentów USA. 

print(word_vectors.doesnt_match("india spain italy pizza".split())) pizza 

print(word_vectors.doesnt_match("obama trump bush modi".split())) modi 

Modele językowe, takie jak Word2Vec i GloVe, zmuszają do generowania znaczących relacji między 

słowami, które przychodzą naturalnie do człowieka z powodu naszego rozumienia języków. Jest to 

doskonałe osiągnięcie, jeśli chodzi o zdolność maszyn do działania na tym poziomie inteligencji w 

zrozumieniu użycia słów w różnych formach składniowych i semantycznych. 

Model reprezentacji słów fastText 

Podobnie jak gensim, fastText zapewnia również wiele modeli wstępnego osadzania słów. Dzięki 

szybkiemu i wydajnemu przetwarzaniu jest bardzo popularną biblioteką do klasyfikacji tekstu i zadań 

związanych z reprezentacją słów, takich jak wyszukiwanie podobnego tekstu. Modele w fastText 

używają informacji o pod słowach, wszystkie podciągi zawarte w słowie między minimalnym 

rozmiarem (minn) a maksymalnym rozmiarem (maxn), co daje lepszą wydajność 

import fasttext 



# Skipgram model 

modelsgram = fasttext.train_unsupervised('dataset/amzn_food_ review_small.txt', model='skipgram') 

# or, cbovj model 

modelcbow = fasttext.train_unsupervised('dataset/amzn_food_ review_small.txt1, model=1cbow') 

print(model_sgram[1 cakes']) 

[ 0.00272718 0.01386657 0.00484232 -0.01444803 0.00204112 

0.00787148 

-0.00759551 0.00263086 -0.01182229 -0.00530771 -0.02338764 0.01398039 

0.00218989 0.0154795 -0.01450872 -0.01040525 -0.00762093 -0.01090531 

0.00802671 0.01148072 -0.02119654 0.00328717 

-0.01289422 

-0.01672287 -0.00940464 0.00976629 0.01477897 

-0.01073407 

-0.00289557 -0.00760364 0.00825184 0.00040615 

-0.0074836  

-0.00976394 -0.00666583 0.01669582 0.01114488 

0.01869696 

0.01529924 0.01354953 -0.0086841 -0.00779429 

-0.00646258 

-0.01809955 -0.02041707 -0.02447837 -0.01219683 

0.01350378 

-0.01039432 0.01039862 -0.00856876 0.03034449 

0.01588171 

0.00810414 0.00669733 -0.00877811 0.01565165 

0.00798804 

-0.00328311 0.00507444 0.00658704 -0.01774059 

-0.00618952 

0.02141832 -0.00785293 -0.00980587 0.03172321 

-0.00969361 

-0.0053518 0.03367095 -O.OO31147  0.04278774 

-0.0I909724 



0.01049152 -0.00171852 0.01281367 0.01418524 

-0.01620196 

-O.OI5351O4 0.01319963 0.00821354 -0.00378272  

-0.0059374  

0.01772366 0.00028975 -0.00381226 -0.01288191] 

-0.00054866  

0.01495257 0.00123221 -0.03802125 0.00617392  

0.00439641 

 -0.00710381 0.00569351 0.00782087 -0.00554186  

0.0037948 -0.00047118 -0.01868668 

print(model_sgram.words) 

['the', 'I', 'is', 'was', 'a', 'and', 'to', '0f' 'are', 'not', -this', 'that1, 

1 for1, 1 it but', 'on', 'in' my', 'have', 'as', 'they', 'like', 'you', 'great', 'This', 'so', 'them', 'than', 'body', 

'soap', 'just', 'The', 'very', 'find', 'with', 'taste', 'cake', 'what', 'these', 'had', 'when', 'buy', 'get', 'be', 'It', 

'sprinkles', 'from', 'really', "it's", 'Great', 'other', 'Giovanni', 'best', 'we', 'good', 'all', 'were', 'out', 'wash', 

'one', 'only', 'their', 'make', 'about', 'or', 'color', 'bag', '/xbr', 'some', 'These', 'using', 'bought', 'tried', 

'your', 'more', 'same', 'any', "I've", 'also', 'love', 'has', 'washes'] 

Podobnie do przykładów omawianych tuatj, przy użyciu modelu pomijania lub modelu CBOW, można 

wykonywać różne zadania. Możemy ocenić wydajność, aby wybrać najlepszy model do naszej 

ostatecznej implementacji. Możliwe jest użycie modelu fastText z biblioteki gensim poprzez 

zaimportowanie modułu fastText: 

from gensim.models.fasttext import FastText 

Ekstrakcja informacji za pomocą OpenIE 

Adnotator OpenIE Extractor (OpenIE) wyodrębnia trzykrotne relacje w domenie otwartej 

reprezentujące podmiot, predykat i obiekt, często nazywane trypletem. OpenIE może być użytecznym 

narzędziem, gdy dostępne są minimalne dane treningowe. W Pythonie nie ma stabilnej implementacji 

OpenIE. Aby korzystać z OpenIE dostarczonego przez bibliotekę CoreNLP, pobierz corenlp iz wiersza 

poleceń wpisz cd w katalogu CoreNLP. Następnie uruchom następujące polecenie. Pamiętaj, że ten 

proces wymaga odpowiedniej ilości pamięci RAM. W poniższym kodzie ustawiliśmy 2 GB pamięci RAM 

na uruchomienie tego procesu. W przeciwnym razie JVM może zgłosić błąd braku pamięci. 

java -mx2g -cp "*" edu.Stanford.nip.naturalli.OpenIE 

Po uruchomieniu powyższego polecenia dane wejściowe wymagają jednego zdania. Podaj zdanie do 

wyboru. Aby odtworzyć ten sam wynik, jak pokazano w tabeli 5-3, użyj następującego zdania 

przykładowego: 

Narendra Modi is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Minister of India since 2014 



Tabela  pokazuje możliwe tryplety z danego zdania. Na początku wiele trojaczków może wyglądać tak 

samo. Po dokładnym zbadaniu można zobaczyć, że wszystkie obiekty są unikalne, używając tematu 

„Narendra Modi” lub „Modi” i orzeczenia lub relacji „jest”. 

No: Temat: Predykat: Obiekt 

1: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym 14 funkcję premiera 

2: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący funkcję 14 premiera 

3: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym funkcję premiera 

4: Narendra Modi: jest: politykiem 

5: Modi: is: Indian 

6: Narendra Modi: indyjski polityk pełniący funkcję 14 premiera Indii 

7: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący funkcję premiera 

8: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący funkcję premiera Indii od 2014 r 

9: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący funkcję premiera od 2014 r 

10: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym funkcję premiera Indii od 2014 r 

11: Narendra Modi: jest: politykiem służącym jako 14. premier Indii od 2014 r 

12: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym 14 funkcję premiera od 2014 r 

13: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący 14 funkcję premiera od 2014 r 

14: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym funkcję premiera Indii 

15: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym funkcję premiera od 2014 r 

16: Narendra Modi: jest: politykiem indyjskim 

17: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący funkcję premiera Indii 

18: Narendra Modi: jest: indyjski polityk służący od 2014 roku 

19: Narendra Modi: jest: politykiem pełniącym funkcję 14 premiera Indii 

20: Narendra Modi: jest: politykiem służącym od 2014 roku 

21: Narendra Modi: to: indyjski polityk pełniący 14 funkcję premiera Indii od 2014 r 

Modelowanie tematów przy użyciu ukrytego przydziału Dirichleta 

Modelowanie tematów jest jednym z typowych zastosowań rozumienia języka naturalnego. Biorąc pod 

uwagę zbiór dokumentów, możemy narysować „abstrakcyjny temat”, który reprezentuje wszystkie 

dokumenty w tym zbiorze. Utajony przydział Dirichleta (LDA) jest ulubionym modelem statystycznym 

stosowanym do modelowania tematów. Pomaga w odkrywaniu struktur semantycznych w danym 

tekście. W tej sekcji, dla celów demonstracyjnych, wykorzystamy trzy przykładowe recenzje z zestawu 

danych Amazon Fine Food do szkolenia modelu LDA. Zobaczymy jeszcze jeden przykład modelowania 

tematów przy użyciu dodatkowych narzędzi, takich jak spaCy, NLTK i gensim w sekcjach „Aplikacje”. 

Zbiór dokumentów 



Trzy recenzje z zestawu danych są przypisane do zmiennej o nazwie documents. Oczekujemy, że w 

tematach znajdą się słowa takie jak „frytki”, „fajitas” i „chipsy”, ponieważ te trzy recenzje wydają się 

mówić o „chipsach kukurydzianych”. W opinii nie jesteśmy bardzo zaniepokojeni sentymentem. 

documents = ["I consume about a jar every two weeks of this, either adding it to fajitas or using it as a 

corn chip dip," "As soon as I tasted one and it tasted like a corn chip I checked the ingredients", "I found 

these crisps at our local WalMart & figured I would give them a try" 

] 

Ładowanie bibliotek i definiowanie stoperów 

Jako pierwszy krok przetwarzania wstępnego usuwamy wszystkie stopery z podanego tekstu. Dla 

prostej implementacji zdefiniowaliśmy tylko kilka haseł na liście: 

# Import pretty printer  

from pprint import pprint 

from collections import defaultdict 

stoplist = set('for a of the and to in'.split()) 

Usuwanie wspólnych słów i tokenizacja 

Korzystając ze stoperów z powyższej listy, uruchamiamy pętlę for, aby usunąć słowa. Pamiętaj, że jest 

to prosta implementacja i nie jest najskuteczniejszym sposobem usuwania stoperów. 

# Remove common words and tokenize texts = [ 

[word for word in document.lower().split() if word not in stoplist] 

for document in documents 

] 

Usuwanie słów, które pojawiają się rzadko 

Teraz, gdy usunęliśmy stopery, obliczamy częstotliwość występowania każdego słowa w zbiorze 

dokumentów. Ponownie implementujemy to za pomocą prostej struktury dwóch pętli for, która 

odczytuje każde słowo w dokumencie i zwiększa liczbę za każdym razem, gdy napotkamy słowo więcej 

niż raz 

# Remove words that appear only once frequency = defaultdict(int) 

for text in texts: 

for the token in text: frequency[token] += 1 

texts = [ 

[token for token in text if frequency[token] > l] for text in texts 

] 

pprint(texts) 

[['i', 'it', 'it', 'as', 'corn', 'chip'], ['as', 'as', 'i', 'tasted', 'it', 'tasted', 



['i', 'i']] 

Teraz widzimy słowa, które występują więcej niż jeden raz. W naszym przykładzie wydaje się, że nie 

ma wielu słów z więcej niż jednym wystąpieniem. Oczekujemy, że model nie będzie działał zbyt dobrze. 

Nadal jednak kontynuujmy szkolenie modelu. 

Zapisywanie danych treningowych jako słownika 

Biblioteka gensim udostępnia metodę Dictionary, która przechowuje tokeny w słowniku. Zapisujemy 

tokeny wyodrębnione z recenzji w recenzji, plik diety na dysku. 

from gensim import corpora  

dictionary = corpora.Dictionary(texts)  

dictionary.save(1 review.diet1)  

print(dictionary) 

Dictionary(6 unique tokens: [‘as1, 'chip1, 'corn', 'i', 'it']...) 

print(dictionary.token2id) 

{as 0, 'chip': 1, 'corn': 2, 'i': 3, 'it': 4, 'tasted': 5}  

new_doc = "tasty corn" 

new_vec = dictionary.doc2bow(new_doc.lower().split()) print(new_vec) 

[(2, 1)] 

Generowanie worka słów 

Słowa w słowniku można przekonwertować na reprezentację work-of-words (BOW) przy użyciu 

metody doc2bow. BOW można następnie szeregować za pomocą MmCorpus i przechowywać jako 

przegląd, mm. Innym popularnym podejściem jest reprezentowanie słów w n-gramach, w których tekst 

jest uporządkowany, a nie nieuporządkowany w przypadku BOW. N-gram pomaga znaleźć 

współbieżność między słowami. 

corpus = [dictionary.doc2bow(text) for text in texts] 

corpora.MmCorpus.serialize('review.mm', corpus) 

Trenowanie modelu przy użyciu LDA 

Na koniec, korzystając ze słownika worków słów, uczymy ukrytego modelu alokacji Dirichleta. LDA jest 

generatywnym modelem statystycznym, w którym przy zmiennej wejściowej X i zmiennej docelowej Y 

model oparty na prawdopodobieństwie łącznym to X * Y, P (X, Y). LDA jest ulubionym modelem uczenia 

maszynowego szeroko stosowanym w modelowaniu tematów. Każdy dokument (w naszym przykładzie 

każda recenzja) jest mieszanką różnych tematów, przy czym do każdego dokumentu przypisany jest 

zestaw tematów przez LDA. 

Na przykład model LDA może przypisać temat do przeglądu (dokumenty), coś w rodzaju „chipsów 

kukurydzianych”. Temat ten ma prawdopodobieństwo wygenerowania różnych słów, takich jak 

„chrupiący”, „smaczny” i tak dalej. 

from gensim import models  



tfidf = models.TfidfModel(corpus)  

corpusjtfidf = tfidf[corpus] 

lsi = models.LsiModel(corpus_tfidf, id2word=dictionary, num_ topics=2) 

corpus_lsi = lsi[corpusjtfidf] lsi.print_topics(2) 

[(0, 

'0.556*"it" + 0.542*"tasted" + 0.428*"as" + 0.328*"chip" + O.328*"corn" + 0.000*"i"'), 

(1, 

'-0.804*"tasted" + 0.528*"it" + 0.190*"corn" + 0.190*"chip" + 0.04l*"as" + 0.000*"i"')] 

Biblioteka gensim udostępnia metodę o nazwie LsiModelQ, która trenuje model LDA. Utajone 

indeksowanie semantyczne (LSI) jest używane w kontekście aplikacji LDA do wyszukiwania informacji. 

W powyższym modelu ustawiamy numjtopics = 2, prosząc model o wygenerowanie dwóch tematów. 

Poniższe dwa tematy przypisują wagę „kukurydzy” i „wiórom”, co wydaje się być tematem z trzech 

recenzji, których użyliśmy do szkolenia. 

1. Topic 1: 0.556*“it” + 0.542*“tasted” + 0.428*"as” + 0.328*"chip" + 0.328*"corn" + 0.000*“i” 

2. Topic 2: -0.804*“tasted” + 0.528*“it” + 0.190*"corn" + 0.190*"chip" + 0.041*“as” + 0.000*“i” 

Zauważ, że dokładniejszy model wymagałby dużej ilości danych do szkolenia i być może ewoluowałoby 

wiele innych interesujących tematów. 

Generowanie języka naturalnego 

Generowanie języka naturalnego jest podporą NLP i lingwistyki obliczeniowej, która może tworzyć 

zrozumiały tekst ludzki w różnych językach. Możliwość użycia reprezentacji językowej i znajomości 

domeny do tworzenia dokumentów, wyjaśnień, komunikatów pomocy, raportów, a nawet wierszy 

sprawia, że NLG jest obecnie najbardziej badanym obszarem. W przyszłości NLG będzie odgrywać 

istotną rolę w komputerach ludzkich interfejsy. Istotne różnice między NLU i NLG polegają na tym, że 

NLP odwzorowuje zdania na wewnętrzne reprezentacje semantyczne (zwane analizowaniem w 

systemach NLU), podczas gdy NLG odwzorowuje reprezentację semantyczną na zdania 

powierzchniowe (nazywane realizacją w systemach NLG). Oba rodzaje mapowania są osiągane poprzez 

dwukierunkową gramatykę, która wykorzystuje deklaratywną reprezentację gramatyki języka. 

Zademonstrujemy aplikacje NLG przy użyciu bibliotek opartych na języku Python i Java, takich jak 

markovify i simpleNLG. Użyjemy również modelu głębokiego uczenia się do generowania tekstu. Takie 

modele głębokiego uczenia się stoją za popularnymi przypadkami użycia, w których maszyny piszą 

wiersze lub generują nuty, biorąc pod uwagę spory zbiór danych. Niektóre popularne aplikacje NLG są 

• Automatyzacja dokumentacji kodu i procedur 

• Generowanie raportów z danych finansowych lub raportów rocznych 

• Podsumowanie raportów graficznych i liczb z danych tabelarycznych 

• Generowanie podsumowań absolutorium i raportów patologicznych 

• Pomaganie meteorologom w tworzeniu prognoz pogody 



Istnieje wiele innych przypadków użycia, które ewoluują szybko, zwłaszcza wraz z wyłaniającą się 

złożonością algorytmów głębokiego uczenia i zwiększającą moc obliczeniową maszyn. 

Generator nagłówków Markov oparty na łańcuchach 

Model łańcucha Markova jest modelem stochastycznym opisującym sekwencję możliwych zdarzeń, w 

których prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy tylko od stanu osiągniętego w poprzednim 

stanie. Łańcuchy Markova modelują statystycznie losowe procesy. Łańcuchy Markova są definiowane 

przez prawdopodobieństwa przejścia i stany, w których proces przechodzi z jednego stanu do drugiego 

w oparciu o ustaloną wartość prawdopodobieństwa. 

Modele łańcucha Markova są matematycznie niezawodnymi metodami, które dają lepsze wyniki, jeśli 

są odpowiednio modelowane. W przeciwieństwie do wielu algorytmów uczenia maszynowego, które 

działają w trybie brutalnej siły, łańcuchy Markova wymagają starannego zaprojektowania modelu 

stochastycznego procesu. Oto niektóre zastosowania łańcuchów Markova: 

• Symulacja komputerowa wielu rzeczywistych zjawisk, takich jak modelowanie pogody, wahania 

giełdowe i przepływ wody w zaporze  

• Modelowanie biologiczne, takie jak procesy populacyjne 

• Algorytmiczna kompozycja muzyczna 

• Modelowa gra planszowa, taka jak Snakes and Ladders lub Hi Ho! Cherry-О 

• Genetyka populacji w celu opisania zmian w częstotliwości genów w małych populacjach dotkniętych 

dryfem genetycznym 

Użyjmy biblioteki markovify z Python, aby wygenerować nagłówki. 

Ładowanie biblioteki 

Załaduj biblioteki, takie jak pandy i markovify. Używamy pand do odczytywania i przetwarzania plików 

CSV z zestawu danych wiadomości ABC. Biblioteka markovify, prosty generator łańcucha Markowa, 

generuje losowy tekst. 

#Loading required packages 

import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv) 

import markovify #Markov chain generator 

Ładowanie pliku i wyświetlanie nagłówków 

Odczytaj zestaw danych wiadomości ABC z pliku CSV przy użyciu metody read_cs v() i wydrukuj trzy 

najważniejsze nagłówki wiadomości. Zbiór danych zawiera ponad 15 lat nagłówków wiadomości 

opublikowanych przez Australian Broadcasting Corp. Zbiór danych zawiera ponad 1 milion nagłówków 

wiadomości. Zestaw danych jest dostępny do pobrania ze strony www.kaggle.com/therohk/million- 

headlines / data.  

#Reading input text file 

Inputjtext = pd.read_csv('data/abcnews-date-text.csv')  

Input_text.head(3) 

Budowanie modelu tekstowego za pomocą Markovify 



Markovify oferuje metodę o nazwie NewlineText, która pobiera dane wejściowe jako nagłówek z 

zestawu danych oraz wartość parametru state_size jako 2. Ta metoda działa najlepiej z dużym i dobrze 

interpunkcyjnym tekstem. Każde słowo jest stanem w sekwencji, a prawdopodobieństwo mierzy, które 

słowo może pojawić się po wystąpieniu jednego słowa. 

#Budowanie modelu tekstowego za pomocą markovify 

text_model = markovify.NewlineText (input_text.headline_text, state_size = 2) 

Generowanie losowych nagłówków 

Po zaznaczeniu tekstu model można wykorzystać do tworzenia zdań przy użyciu metody 

make_sentence(). Ta metoda losowo generuje zdania przy użyciu kompilacji modelu przy użyciu 

metody Newlinetext() w bibliotece markovify. Wiele przykładów w poniższych zdaniach losowych ma 

sensowne nagłówki. 

#Generate random text 

# Print ten randomly-generated sentences using the built model for i in range(io): 

print(text_model.ma ke_sentence()) 

coalitions grand plan for fertiliser price hurting jewellers  

police seek 18 over brawl outside black magic rape sentencing  

dojokvic eases past querrey; murray wins at ascot life at the waca 

police shoot terrorism suspect to undergo mental check 

beazley stands by online petition to stop roxon 

ocean queen docks in fremantle with yacht damaged in downpour 

ministerial clout needed to beat deadline 

port macquarie waterfront land row 

SimpleNLG 

W przeciwieństwie do łańcuchów Markova, które generują losowy tekst na podstawie 

prawdopodobieństwa zmiany stanu, SimpleNLG oferuje narzędzie do generowania zdań w języku 

angielskim, które są poprawne gramatycznie. Jest napisany w Javie dla NLG. Aby wygenerować zdania, 

określamy treść zdania i kodujemy te informacje w składni SimpleNLG, która z kolei generuje zdania 

poprawne gramatycznie na podstawie specyfikacji gramatycznych. Znaczące zadania, które wykonuje 

SimpleNLG 

• Ortografia: odnosi się do konwencji pisania języków. Obejmuje wielkie litery, białe spacje w zdaniach 

i akapitach, interpunkcję, wyróżnienie i dzielenie wyrazów 

• Morfologia: badanie słów, ich formowanie i związek z innymi słowami w tym samym języku. Analizuje 

strukturę słów i części słów, takich jak łodygi, słowa kluczowe, przedrostki i przyrostki. 

• Prosta gramatyka: Zapewnia poprawność gramatyczną, taką jak zgodność rzeczownika z 

czasownikiem i tworzenie dobrze uformowanych grup czasowników (np. „Nie gra”). 



W terminologii NLG SimpleNLG jest realizatorem prostej gramatyki. Może być przydatny do tworzenia 

dokumentacji i raportów, które wymagają użycia poprawnych gramatycznie zdań. Demonstracja w tej 

sekcji wykorzystuje nglib, który jest biblioteką Pythona, która głównie otacza SimpleNLG. 

Ładowanie biblioteki 

Załaduj moduł realizujący SimpleNLG z biblioteki nlglib. Ustaw parametr hosta w klasie Realiser () jako 

nig. Kutlak. informacje. Następnie definiujemy metody dla różnych zadań, które może wykonywać 

SimpleNLG. 

import logging  

from nlglib.realisation.simplenlg.realisation import Realiser 

 from nlglib.microplanning import * 

TENSE 

Metoda o nazwie tense() definiuje klauzulę i czas, w którym chcielibyśmy ją przekonwertować. W 

poniższym kodzie klauzula deklaruje „Temat”, „Predykat” (lub relację) oraz „Obiekt”, a następnie 

ustawiamy atrybut TENSE w obiekcie klauzuli oddzielnie na PAST i FUTURE 

def tense(): 

c = Clause('Harry', 'bought', 'these off amazon') 

c['TENSE'] = 'PAST' 

print(realise(c)) 

c['TENSE'] = 'FUTURE' 

print(realise(c)) 

Harry bought these off amazon. 

Harry will buy these off amazon. 

Negacja 

Podobnie jak w metodzie tense(), definiujemy metodę negation(), która ponownie przyjmuje tryplet i 

tworzy negację zdania. 

def negation(): 

c = Clause('Harry', 'bought', 'these off amazon') 

c['NEGATED'] = 'true' 

print(realise(c)) 

Harry does not buy these off amazon. 

Pytający 

Możemy również generować zdania z TAK lub NIE z pytaniami lub pytaniami typu WHO. Poniższy kod 

pokazuje dwa przykłady. Zauważ, że WHO nie pasuje do „Harry” w tym przykładzie. 

def interrogative(): 



c = Clause(’Harry’, 'bought', 'these off amazon') c['INTERROGATIVE_TYPE'] = 'YESNO' print(realise(c)) 

c['INTERROGATIVE_TYPE'] = 'WH0_0BDECT' print(realise(c)) 

Does Harry buy these off amazon? 

Who does Harry buy? 

Uzupełnienia 

W danej klauzuli można również dodać pewne wyrażenia uzupełniające. W poniższym kodzie 

pokazujemy dwa wyrażenia uzupełniające dodane do zdania głównego. Zaletą SimpleNLP jest to, że 

może tworzyć zdania poprawne gramatycznie, biorąc pod uwagę klauzulę i uzupełnia. 

def complements(): 

c = Clause('Harry', 'bought', 'these off amazon', complements=['on first day of sales', 

'despite high price']) print(realise(c)) 

Harry buys these off amazon on first day of sales despite high price. 

Modyfikatory 

W poniższym kodzie najpierw dodajemy przymiotnik do tematu lub rzeczownika, a następnie 

dodajemy przysłówek do czasownika. W przykładzie przymiotnik „impulsywny” jest dodawany do 

rzeczownika „Harry”, a przysłówek „szybko” jest dodawany do czasownika „kupuje”. Zarówno 

przymiotnik, jak i przysłówek nazywane są modyfikatorami. Zauważ, że gramatyka zdania jest nadal 

nienaruszona. 

def modifiers(): 

subject = NP('Harry') 

verb = VP('bought') 

objekt = NP('these', 'off','amazon') 

subject += Adjective('Impulsive') 

c = Clause() 

c.subject = subject 

c.predicate = verb 

c.object = objekt 

print(realise(c)) 

verb += Adverb('quickly') 

c = Clause(subject, verb, objekt) 

print(realise(c)) 

Impulsive Harry buys this off amazon. 

Impulsive Harry quickly buys this off amazon. 



Wyrażenia przyimkowe 

Wyrażenia przyimkowe za pomocą „at”, „on”, „in” i „by” można łatwo dodać do zdania przy użyciu 

SimpeNLP. W zdaniu przyimkowym możesz również zdefiniować termin rzeczownik osobno i 

odpowiednio go porządkuje na podstawie gramatyki. 

def prepositional_phrase(): 

c = Clause('Harry', 'bought', 'these off amazon') c.complements += PP('by', 'surprise') print(realise(c)) 

c = Clause('Harry', 'bought', 'these off amazon') c.complements += PP('for', NP('Eva')) print(realise(c)) 

Harry buys these off amazon by surprise. 

Harry buys these off amazon for Eva. 

Skoordynowane klauzule 

W klauzuli skoordynowanej dwa lub więcej zdań (klauzul) można łączyć, aby utworzyć jedno zdanie. W 

poniższym kodzie dwie klauzule zostały połączone za pomocą spójnika. Każda klauzula może mieć 

własną strukturę. Na przykład w jednej klauzuli „Lubi dżinsy” używamy PRESENT tense, a w drugiej 

„Zwróci koszulkę” – FUTURE tense. 

def coordinated_clause(): 

si = Clause('Harry', 'buy', 'these off amazon', features={'TENSE': 'PAST'}) 

s2 = Clause('he', 'like','jeans', features={'TENSE': 'PRESENT'}) 

s3 = Clause('he', 'return', 't-shirt', features={'TENSE': 

'FUTURE'}) 

c = si + s2 + S3 

c = CC(sl, s2, S3) 

print(realise(sl)) 

print(realise(s2)) 

print(realise(s3)) 

print(realise(sl + s2)) 

print(realise(c)) 

Harry bought these off amazon. 

He likes jeans. 

He will return t-shirt. 

Harry bought these off amazon and he likes jeans 

Harry bought these off amazon and he likes jeans and he will 

return t-shirt 

Klauzule podrzędne 



Możemy wprowadzić koniunkcję w klauzuli z COMPLIMENTIZER, np. „Ponieważ”, i umieścić zdanie w 

czasie przeszłym. Nazywamy to klauzulą podrzędną. 

def subordinate_clause(): 

p = Clause('Harry', 'like', 'amazon') q = Clause('product', 'is', 'good') 

q['COMPLEMENTISER'] = 'because' q['TENSE'] = 'PAST' p. complements += q print(realise(p)) 

Harry likes amazon because product was good 

Główna metoda 

Główna metoda wywołuje metody, które stworzyliśmy powyżej, jeśli musimy uruchomić cały kod 

jednocześnie. 

def main(): 

c = Clause('Harry', 'bought', 'these off amazon') 

print(realise(c)) 

tense() 

negationQ 

interrogative() 

complements() 

modifiers() 

prepositional_phrase() 

coordinated_clause() 

subordinate_clause() 

Printing the Output 

Let's print the output of all the methods together here in the main method: 

if__name__ == '__main__': 

logging.basicConfig(level=logging.WARNING) main() 

Harry buys these off amazon. 

Harry bought these off amazon. 

Harry will buy these off amazon. 

Harry does not buy these off amazon. 

Does Harry buy these off amazon? 

Who does Harry buy? 

Harry buys these off amazon on first day of sales despite high price. 

Impulsive Harry buys this off amazon. 



Impulsive Harry quickly buys this off amazon. 

Harry buys these off amazon by surprise. 

Harry buys these off amazon for Eva. 

Harry bought these off amazon. 

He likes jeans. 

He will return t-shirt. 

Harry bought these off amazon and he likes jeans 

Harry bought these off amazon and he likes jeans and he will 

return t-shirt 

Harry likes amazon because product was good. 

Jak widać, SimpleNLG oferuje łatwą w użyciu składnię do programowego generowania poprawnych 

gramatycznie zdań w języku angielskim. Następnie zanurzmy się w modelu dogłębnej nauki, aby 

wygenerować kolejne słowa na podstawie fragmentu tekstu. W przeciwieństwie do SimpleNLG nie 

jesteśmy pewni, czy otrzymamy poprawne gramatycznie zdanie w tak głębokim modelu uczenia się. 

Model głębokiego uczenia się do generowania tekstu 

Generowanie tekstu za pomocą głębokiego uczenia jest zbudowane dla modeli językowych i aplikacji, 

takich jak syntezator mowy, chatboty konwersacyjne i podsumowania tekstu. Takie modele językowe 

przewidują występowanie słowa na podstawie poprzedniej sekwencji słów. Dostępnych jest wiele 

architektur sieci do głębokiego uczenia się, takich jak rekurencyjne sieci neuronowe do modelowania 

języka. Sieci RNN są wdrażane w różnych aplikacjach, takich jak rozpoznawanie mowy, modelowanie 

języka, tłumaczenie, podpisywanie obrazów i wiele innych. Rysunek 5-17 pokazuje, w jaki sposób 

ukryte warstwy w RNNS są ułożone w stos w sekwencji łańcucha. Zwinięte i rozwinięte wersje 

pomagają zrozumieć, jak przebiega przetwarzanie wewnętrzne. W kodzie demonstracyjnym używamy 

modelu głębokiego uczenia się, zwanego modelem pamięci krótkoterminowej (LSTM). LSTM są 

szczególnym rodzajem RNN, zdolnym do uczenia się długoterminowej zależności, których RNN nie są 

bardzo dobre w wychylaniu się. Jedną znaczącą różnicą w zdolności między RNN a LSTM jest zdolność 

do zrozumienia kontekstu słowa, które może nie pochodzić od jego bezpośredniego poprzednika, ale 

zamiast tego może pochodzić z kilku słów naprzód. Na przykład, jeśli próbujemy przewidzieć następne 

słowo na podstawie poprzednich, w „Dorastałem we Francji ... Mówię płynnie po francusku”, kontekst 

francuskiego jest obecny w dalszej części zdania niż tylko poprzednie słowo Rysunek pokazuje sieć RNN 

po rozwinięciu Zauważ, że każda z części sieci neuronowej oznaczona jako N jest dokładnie taka sama. 



 

 

Chociaż RNN są w stanie wychwycić taką długoterminową zależność w zdaniach, wymagają starannego 

doboru parametrów, co często jest trudne w wielu praktycznych problemach. To tutaj LSTM 

przybywają na ratunek. Rysunek pokazuje architekturę sieci LSTM. 

 

Istnieją cztery główne części w sieciach LSTM: 

• Stan komórki: linia biegnąca od góry z kilkoma bezpośrednimi interakcjami, takimi jak mnożenie i 

dodawanie parami, które mogą dodawać lub usuwać dowolne informacje ze stanu komórki. 

• Zapomniana warstwa bramy: Bramki są mechanizmem, za pomocą którego LSTM kontrolują, ile 

informacji powinno przejść przez stan komórki. Tutaj stosowana jest funkcja sigmoid, która ma wartość 

wyjściową od 0 do 1. Jeśli wartość wynosi 1, oznacza to, że wszystko przepuszcza; 0 oznacza, że nic nie 

przepuszczasz. 

• Warstwa wejściowa: Warstwa sigmoidalna zwana warstwą wejściową decyduje, które wartości 

będziemy aktualizować. 

• Warstwa Tanh: warstwa funkcji aktywacji Tanh tworzy wektor nowych wartości kandydujących, 

biorąc pod uwagę wartości stanu wejściowego i ukrytego z poprzedniego kroku czasowego. 

Ładowanie biblioteki 



Załaduj wymagane biblioteki z Keras, biblioteki sieci neuronowej typu open source zbudowanej w 

Pythonie. Jest to popularna biblioteka używana do budowania modeli głębokiego uczenia w trybie 

autonomicznym lub na platformach takich jak Tensor Flow, CNTK i Theano. Zapewnia szybkie 

eksperymentowanie z modelami dogłębnej nauki z przyjazną dla użytkownika, modułową i 

rozszerzalną składnią i strukturą. 

from keras.preprocessing.sequence import padsequences 

from keras.layers import Embedding, LSTM, Dense, Dropout 

from keras.preprocessing.text import Tokenizer 

from keras.callbacks import EarlyStopping 

from keras.models import Sequential 

import keras.utils as ku 

import numpy as np. 

Definiowanie danych treningowych 

Wzięliśmy recenzję z zestawu danych Amazon Fine Food. Jednak więcej danych uzyska lepsze wyniki. 

review_data = ""Chilling in the fridge seems to boost the flavor even more; 

i używanie ich zamiast chipsów kukurydzianych do robienia nachos sprawi, że twoje kubki smakowe 

będą śpiewać jak Danet Dackson, ale bez żadnego ryzyka związanego z garderobą. ” 

Przygotowywanie danych 

Zdefiniujmy metodę o nazwie dataset_preparation, aby wykonać następujące główne zadania: 

1. Przekształć wejściowy tekst recenzji na małe litery i podziel recenzję na zdania podzielone znakiem 

nowej linii, \ n. Funkcja podziału utworzyła trzy zdania w korpusie. Wynik operacji jest następujący: 

corpus = review_data.lower().split("\n") print(corpus) 

['chilling in the fridge seems to boost the flavor even more; ', 'and using them, rather than corn chips, 

to make nachos will have your tastebuds ', 'singing like janet jackson but without any of the associated 

wardrobe risks.'] 

2. Tokenizuj recenzje danych wejściowych z zestawu danych. Użyj metody Keras fit_on_text (). Metoda 

wewnętrznie reprezentuje słowa w słowniku, a każde słowo otrzymuje indeks na podstawie 

częstotliwości jego występowania. Jeśli więc słowo „the” w naszym tekście recenzji pojawia się 

najczęściej, otrzymuje wewnętrzną reprezentację z najmniejszą wartością indeksu, taką jak wordindex 

[„the”] = 0. W naszej recenzji, z wyjątkiem słów „the” i „to , ”Wszystkie pozostałe słowa pojawiają się 

tylko raz. Poniżej przedstawiono wynik operacji: 

reviewtokenizer. f itontexts (corpus) print(review_tokenizer.wordindex) 

{'the': 1, 'to': 2, 'chilling': 3, 'in': 4, 'fridge': 5, 'seems': 6, 'boost': 7, 'flavor': 8, 'even': 9, 'more': 10, 'and': 

11, 'using': 12, 'them': 13, 'rather': 14, 'than': 15, 'corn': 16, 'chips': 17, 'make': 18, 'nachos': 19, 'will': 

20, 'have': 21, 'your': 22, 'tastebuds': 23, 'singing': 24, 'like': 25, 'janet': 26, 'jackson': 27, 'but': 28, 

'without': 29, 'any': 30, 'of': 31, 'associated': 32, 'wardrobe': 33, 'risks': 34} 



3. Przekształć każde słowo w recenzji w ciąg liczb całkowitych. Każde słowo otrzymuje wartość 

całkowitą odpowiadającą indeksowi uzyskanemu za pomocą f it_on_text (). Poniżej przedstawiono 

wynik działania 

token_list = review_tokenizer.texts_to_ sequences([line])[0] print(token_list) 

[3, 4, 1, 5, 6, 2, 7, 1, 8, 9, 10] 

[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23] [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 32, 33, 34] 

Zauważ, że generujemy indeks za pomocą fit_on_text() jeden raz i możemy używać text_ to_ 

sequence() tyle razy, ile chcemy. Wartość całkowita przypisana do każdego słowa umożliwia obliczenia 

w sieci neuronowej. To podejście jest lepsze niż przypisywanie losowej liczby każdemu słowu na 

początku szkolenia w sieci neuronowej. 

4. Wygeneruj wartości n-gramów, używając sekwencji liczb całkowitych dla każdego zdania w korpusie. 

W każdej iteracji pętli for lista sekwencji input_review_sequences jest aktualizowana. W końcowym 

wyniku generowane są wszystkie możliwe n-gramy o długości od 1 do len (lista_tokenów). 

for line in corpus: 

tokenlist = review_tokenizer.texts_to_ sequences([line])[0] for i in range(l, len(token_list)): 

ngramsequence = token_list[:i+l] inputreviewsequences.append(n_gram_ sequence) 

print(inputreviewsequences) 

Iteration l: 

[[3, 4], [3, 4, 1], [3, 4, 1, 5], [3, 4, 1, 5, 6], [3, 4, 1, 5, 6, 2], [3, 4, 1, 5, 6, 2, 7], [3, 4, 1, 5, 6, 

2, 7, 1], [3, 4, 1, 5, 6, 2, 7, 1, 8]] 

Iteration 2: 

[[3, 4], [3, 4, 1], [3, 4, 1, 5], [3, 4, 1, 5, 6], [3, 4, 1, 5, 6, 2], [3, 4, 1, 5, 6, 2, 7], [3, 4, 1, 5, 

6, 2, 7, 1], [3, 4, 1, 5, 6, 2, 7, 1, 8], [3, 4, 1, 5, 6, 2, 1, 1, 8, 9], [3, 4, 1, 5, 6, 2, 7, 1, 8, 9, 10], 

[11, 12], [11, 12, 13], [11, 12, 13, 14], [11, 12, 13, 14, 15], [11, 12, 13, 14, 15, 16], [11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17], [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2], [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 18], [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 

18, 19], [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 18, 19, 20], [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 18, 19, 20, 21], [11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 2, 18, 19, 20, 21, 22], [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23]] 

…. 

5. Wpisz sekwencję. Ponieważ każda n-gramowa sekwencja ma inną długość, obliczenie macierzy w 

sieci neuronowej nie byłoby możliwe. Z tego powodu każda sekwencja n-gramów jest wypełniona 0, 

aby uzyskać równą długość. Na przykład pierwsza sekwencja na liście [3,4] jest dopełniana jako 

[0000000000003 4]. Oto widok matrycy po wypełnieniu: 

max_sequence_len = max([len(x) for x in input_review_ sequences]) 

input_review_sequences = np.array(pad_sequences(input review_sequence, 

maxlen=max_sequence_len, padding='pre')) print(input_review_sequences) 



 

 

6. Ustaw ostatnie słowo jako etykietę dla każdej sekwencji n-gramowej. Na przykład w sekwencji n-

gram [3,4] odpowiadającej słowom [„chłodzenie”, „” „in”] etykieta jest oznaczona „in.” „Ponadto w 



sekwencji n-gram [3,4 , 1] odpowiadające słowom [„chłodzenie”, „w”, „the”], etykieta to „the”. 

Ponieważ model służy do przewidywania następnego możliwego słowa w ramach procesu 

generowania tekstu, sekwencja predyktora i etykiety pomoże w trenowaniu sieci neuronowej, w 

którym słowo najprawdopodobniej pojawi się następnie po sekwencji słów. 

Poniższy kod jest znacznikiem dla każdej z powyższych n-gramowych sekwencji w powyższej matrycy; 

zauważ, że jest to ostatni inter w każdym rzędzie powyższej macierzy: 

predictors, label = input_review_sequences[:,:-l], inputreviewsequences[:,-l] print(label) 

[ 4 1 5 6 2 7 1 8 9 10 12 13 14 15 16 17  2 18 

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34] 

7. W końcowym etapie przetwarzania wstępnego przekształcamy każdą etykietę w wektor 

zakodowany na gorąco, aby umożliwić obliczenia macierzy w szkoleniu sieci neuronowej. 

to_categorical () to metoda z biblioteki keras.utils. Oto wynik: 

label = ku.to_categorical(label, num_classes=total_words) print(label) 

[[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.] 

[0. l. 0. ... 0. 0. 0.] 

[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.] 

[0. 0. 0. ... 1. 0. 0.] 

[0. 0. 0. ... 0. 1. 0.] 

[0. 0. 0. ... 0. 0. 1.]] 

Umieszczając wszystkie powyższe przetwarzanie wstępne w jednej metodzie, otrzymujemy 

następujący kod: 

#Tokenization to extract terms or words from a corpus 

review_tokenizer = Tokenizer() 

def dataset_preparation(review_data): 

corpus = review_data.lower().split("\n") review_tokenizer.fit_on_texts(corpus) total_words = 

len(reviewjtokenizer.word_index) + 1 

#Convert the corpus into a flat dataset input jreview_sequences = [] for line in corpus: 

token_list = review_tokenizer.texts_to_ sequences([line])[o] for i in range(l, len(token_list)): 

n_gram_sequence = token_list[:i+l] input_review_sequences.append(n_gram_sequence) 

#Pad the sequences 

maxsequencelen = max([len(x) for x in input_review_ sequences]) 

inputreviewsequences = np.array(pad_sequences(input_ reviewsequences, 

maxlen=max_sequence_len, padding='pre')) 

#Predictor and label data 

predictors, label = input_review_sequences[:,:-l],input_ review_sequences[:,-l] 



label = ku.to_categorical(label, num_classes=total_words) return predictors, label, 

max_sequence_len, total words 

 

Tworzenie architektury RNN za pomocą sieci LSTM 

Jak omówiono we wstępie, korzystając z predyktorów i etykiet wygenerowanych w powyższym kroku 

przetwarzania wstępnego zestawu danych, tworzymy model przy użyciu następujących warstw: 

1. Osadzanie: Jest to gęsta reprezentacja wektorowa dla każdego indeksu słów. Stałe liczby całkowite 

predyktora są konwertowane na losowo wybrane wektory gęste. 

Na przykład [3,4] można przekształcić w [[0,26, 0,14], [0,2, -0,4]]. Wymiar wektora gęstego zapewnia 

drugi argument, output_ dim, do metody osadzania w Keras. Pierwszym argumentem metody jest 

input_dim, czyli całkowita liczba słów w recenzji. Długość wejściowa argumentu jest równa 

maksymalnej długości sekwencji minus 1. 

2. LSTM: Długa warstwa pamięci krótkotrwałej przyjmuje jednostki jako wymiar przestrzeni 

wyjściowej. Domyślnie funkcja aktywacji to tanh, a funkcja aktywacji cyklicznej jest domyślnie funkcją 

sigmoidalną. Inne dostępne funkcje aktywacji to softmax, Rectified Linear Unit (ReLU) i inne. W 

przypadku LSTM zaleca się stosowanie tanh i sigmoid. 

3. Porzucenie: sieci RNN mają tendencję do przeładowywania danych. W metodzie rozwijania w Keras 

losowo ustawia ułamek jednostek wejściowych na 0 na podstawie wartości współczynnika 

argumentów. W tym przykładzie szybkość jest ustawiona na 0,1, co oznacza losowe upuszczenie 10% 

jednostek wejściowych. 

4. Gęstość: Metoda dense tworzy regularną gęsto połączoną sieć neuronową. To utrzymuje warstwę 

wyjściową, w której stosowana jest funkcja aktywacji softmax, aby dać wartości od 0 do 1. Słowo o 

wartości bliskiej 1 jest wysoce prawdopodobne, że będzie następnym słowem w sekwencji opartej na 

predyktorze wejściowym. 

Wreszcie, stosując metodę fit, trenujemy model. W funkcji fit podajemy predyktory, etykiety i epoki 

jako argumenty wejściowe. Epoki decydują o liczbie iteracji treningu. Po predefiniowanych epokach 

trening się kończy. Metoda compile() ustawia funkcję loss na categorical crossentropy, a optymalizator 

adam jest wybierany jako algorytm uczenia się oparty na podejściu stochastycznym. Dokładność 

metryczna jest ustawiona tak, aby obserwować poprawę dokładności treningu wraz ze wzrostem epok. 

#RNN model 

def create_model(predictors, label, max_sequence_len, total_ words): 

input_len = max_sequence_len - 1 model = Sequential() 

model.add(Embedding(input_dim = total_words, output_dim = 10, 

input_length=input_len)) 

model.add(LSTM(l50)) 

model.add(Dropout(o.l)) 

model.add(Dense(total_words, activation='softmax'))  

model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer'adam') 



model.fit(predictors, label, epochs=100, verbose=l) return model 

Definiowanie metody generowania tekstu 

Poniższa metoda, wykorzystująca wyuczony model, przewiduje najbardziej prawdopodobne następne 

słowo. Słowo o najwyższym prawdopodobieństwie podaje się jako wynik modelu. Ponieważ dane 

wejściowe do modelu są ciągami liczb całkowitych z indeksów słów, końcowe odwzorowanie na 

odpowiednie słowo jest wykonywane w pętli for w następującym kodzie. Przykładowy tekst źródłowy 

jest używany w przewidywaniu do wygenerowania tekstu. Możemy kontrolować liczbę słów, które 

chcielibyśmy wygenerować. 

def generate_text(seed_text, next_words, max_sequence_len, model):  

for j in range(next_words): 

token_list = review_tokenizer.texts_to_sequences([seed_ text])[0] 

token_list = pad_sequences([token_list], maxlen= 

max_sequence_len-l, padding='pre') predicted = model.predict_classes(token_list, verbose=0) 

output_word = "" 

for word, index in review_tokenizer.word_index.items(): if index == predicted: output_word = word 

break 

seedjtext += " " + output_word return seed_text 

Szkolenie z modelu RNN 

Wreszcie, teraz używamy metody dataset_preparation() do przygotowania danych, a następnie 

przekazujemy dane wyjściowe do metody create_model() w celu rozpoczęcia szkolenia. Trening 

zatrzymuje się automatycznie po 100 epokach. Ponieważ epoka jest hiperparametrem, moglibyśmy 

zmienić wartość w celu dalszego zmniejszenia wartości straty. 

 



 



 

 

Generowanie tekstu 

Teraz, korzystając z modelu, możemy przewidzieć następne słowo na podstawie tekstu źródłowego. W 

poniższym przykładzie tekstem początkowym jest „podpisywanie jak” i prosimy o przewidywanie 

kolejnych trzech słów. Wyniki są bliskie naszym oczekiwaniom. Jednak zamiast przewidywać „Janet”, 

przewidywał „Jackson”. Zauważ, że pobraliśmy małą próbkę danych, aby wyszkolić model. Więcej 

danych poprawiłoby wydajność. Jak zaobserwowaliśmy również podczas treningu, dokładność 

treningu do końca 100 epok pozostało na poziomie 29%, co nie jest dość wysokie. 

text = generate_text("singing like", 3, max_len, model) print(text) 

singing like jackson jackson the 



Aplikacje 

W tej sekcji, wykorzystując zdobytą dotychczas wiedzę, zbudujemy cztery następujące aplikacje NLP: 

• Modelowanie tematów przy użyciu bibliotek spaCy, NLTK i gensim: Jest to rozszerzenie modelowania 

tematów, które przeprowadziliśmy przy użyciu LDA wcześniej w tym rozdziale. W tej demonstracji 

wykorzystamy połączoną wiedzę spaCy, NLTK i gensim do wykonywania różnych zadań w modelowaniu 

tematów. 

• Klasyfikuj między płcią męską i żeńską za pomocą imienia i nazwiska osoby: używając funkcji takich 

jak ostatnia litera imienia oraz zbiór męskich i żeńskich imion, będziemy klasyfikować między imieniem 

męskim i żeńskim. Może to pomóc w filtrowaniu recenzji i identyfikowaniu wszelkich różnic płciowych 

w recenzjach produktu. 

• Biorąc pod uwagę dokument, klasyfikując go do innej kategorii: Sklasyfikuj recenzję jako pozytywną 

i negatywną. Wykorzystamy bibliotekę NLTK do przeprowadzenia przetwarzania wstępnego i 

klasyfikacji za pomocą klasyfikatora Naive Bayes. 

• Zamierzona klasyfikacja i odpowiadanie na pytania: W tej aplikacji zbudujemy celowy klasyfikator i 

kontekstowe narzędzie do odpowiadania na pytania, które można zintegrować z dowolną aplikacją 

chatbot. Użyjemy wstępnie przeszkolonych modeli głębokiego uczenia się przy użyciu biblioteki 

DeepPavLov w Pythonie. 

Modelowanie tematów za pomocą bibliotek spaCy, NLTK i gensim 

W demonstracji użyjemy spaCy do tokenizacji tekstu recenzji, NLTK do lematyzacji i wstępnego 

przetwarzania tekstu oraz modelu LDA od gensim do szkolenia modelu. 

Tokenizacja i czyszczenie tekstu 

Używając modelu językowego en_core_web_md w spaCy (który jest nieco większym modelem 

wstępnie przeszkolonym niż sm, co oznacza, że jest wyszkolony w większym słownictwie słów), w 

procesie czyszczenia dla każdego tokena wykonamy następujące czynności: 

1. Wykryj adresy URL i nazwy ekranowe i dołącz je osobno do listy lda_review_tokens. To ma zapewnić, 

że adresy URL i nazwy ekranowe nie będą dalej przetwarzane. 

2. Konwertuj pozostałe tokeny na małe litery. 

# Clean 

import spacy 

spacy.load(1encorewebmd1)  

from spacy.lang.en import English  

parser = English() 

def tokenize_review_text(text): lda_review_tokens = [] review_tokens = parser(text) for token in 

reviewjtokens: if token.orth_.isspace(): continue 

elif token.like_url: 

lda_review_tokens.append('URL') elif token.orth_.startswith(): 

lda_review_tokens.append('SCREENNAME') else: 



lda_review_tokens.append(token.lower_) return Ida review tokens 

Lemmatyzacja 

Używając metody wordnext, zwróć lemat dla każdego słowa. Lemmatyzacja utrzymuje jedynie rdzeń 

słowa, a nie jego różne formy. 

import nltk 

nltk.download('wordnet') 

from nltk.corpus import wordnet as wordNet 

def get_lemma(word): 

lemma = wordNet.morphy(word) if lemma is None: return word else: 

return lemma 

Przetwarzanie wstępne metody tekstowej dla LDA 

W kroku przetwarzania wstępnego wykonujemy następujące funkcje: 

1. Usuń wszystkie stopery ze słownictwa angielskiego. 

Musimy pobrać zestaw danych o nazwie stopwords, zanim będziemy mogli sprawdzić ich obecność w 

tokenie. 

2. Wyodrębnij lemat dla każdego tokena po usunięciu słów stopera. 

Poniższy kod pokazuje wynik wstępnego przetwarzania na przykładowym tekście: 

from nltk.stem.wordnet import WordNetLemmatizer def get_lemma2(word): 

return WordNetLemmatizer().lemmatize(word) 

# Remove English stopwords nltk.download('stopwords') 

en_stop = set(nltk.corpus.stopwords.words('english')) 

def preprocess_text_for_lda(input_review_text): 

tokens = tokenize_review_text(input_review_text) tokens = [token for token in tokens if len(token) > 

4] tokens = [token for token in tokens if token not in en_stop] tokens = [get_lemma(token) for token 

in tokens] return tokens 

preprocess_text_for_lda("I consume about a jar every two weeks of this, either adding it to fajitas or 

using it as a corn chip dip") 

['consume', 'every', 'week', 'either', 'add', 'fajitas', 'using'] 

Odczytywanie danych treningowych 

Czytamy plik recenzji o nazwie corn_review. txt, który zawiera kilka przykładowych recenzji związanych 

z produktem opartym na „kukurydzy” w zbiorze danych przeglądu Amazon Fine Food. Poniższy kod 

drukuje kilka pierwszych recenzji po wstępnym przetworzeniu recenzji z pliku: 

review_text_data = [] with open('data/corn_review.txt') as f: for line in f: 

tokens = preprocess_text_for_lda(line) print(tokens) 



review_text_data.append(tokens) 

['consume', 'every', 'week', 'either', 'add', 'fajitas', 'using'] ['taste', 'taste', 'check', 'ingredient'] 

['found', 'crisp', 'local', 'walmart', 'figure', 'would'] 

... 

Torba słów 

Teraz, korzystając z biblioteki gensim, konwertujemy przetworzony tekst recenzji z poprzedniego kroku 

na korpus worka słów i przechowujemy go na dysku jako plik marynowany. Później ładujemy plik i 

trenujemy model LDA. Zapisujemy również słownik słów utworzonych za pomocą corpora.Dictionary. 

#LDA gensim 

from gensim import corpora 

corn_review_dict = corpora.Dictionary(review_text_data) cornreviewcorpus = 

[corn_review_dict.doc2bow(text) for text in review_text_data] 

import pickle 

pickle.dump(corpus, open('corn_review_corpus.pkl', 'wb')) dictionary.save(1cornreviewdict.gensim') 

Trening i zapisywanie modelu 

Na koniec, korzystając z ldamodel od genizmu, uczymy model generowania pięciu tematów i 

zapisywania modelu na dysku do późniejszego wykorzystania. Zauważ, że model podaje reprezentację 

tematu przy użyciu słów i ich wagi przy podejmowaniu decyzji na temat. 

import gensim 

number_of_topics = 5 

corn_review_ldamodel = gensim.models.ldamodel.LdaModel(corn_ review_corpus, numjtopics = 

number_of_topics, id2word=corn_ review_dict, passes=l5) 

corn_review_ldamodel.save('corn_review_ldamodel.gensim') topics = 

corn_review_ldamodel.print_topics(num_words=4) for topic in topics: print(topic)  

(0, 10.020*"ginger" + 0.0l8*"flavor" + 0.015*"recipe" + 

0.015*"syrup"') 

(l, '0.021*"chips" + 0.014*"tortilla" + 0.014*"flavor" + 0.014*"rather"') 

(2, '0.0l6*"using" + 0.0l6*"add" + 0.0l6*"fajitas" + 0.0l6*"consume"1) 

(3, '0.003*"ginger" + 0.003*"vernor" + 0.003*"taste" + 0.003*"sugar"') 

(4, '0.034*"taste" + 0.0l9*"check" + 0.0l9*"ingredient" + 0.003*"product"') 

Z powyższego wyniku wynika, że tematy 0 i 3 dotyczą „syropu z imbirowego smaku”, podczas gdy 

tematy 2 i 4 nie są bardzo jasne na temat tego, co przekazują. Ponadto temat 1 mówi o „chipsach z 

tortilli”. 

Prognozy 



Teraz, korzystając z powyższego modelu, zobaczmy, jak dobrze model działa na nowym tekście. Aby 

przewidzieć temat, musimy najpierw wstępnie przetworzyć i przekształcić korpus w reprezentację 

woreczka słów. Z prognozy wynika, że pierwszy przykład jest bardziej związany z tematem 0, który ma 

największe prawdopodobieństwo. Co więcej, drugi przykład mówi o „chipsach tortilli”, co reprezentuje 

temat 1 powyżej. 

#Prediction 

new_doc = 'Corn is typically yellow but comes in a variety of other colors, such as red, orange, purple, 

blue, white, and black.' 

new_doc = preprocess_text_for_lda(new_doc) new_doc_bow = corn_review_dict.doc2bow(new_doc) 

print(new_doc_bow) 

print(corn_review_ldamodel.get_document_topics(new_doc_bow)) 

[(100, 1), (219, 1)] 

[(0, 0.73304677), (1, 0.066701755), (2, 0.0667417), (3, 0.066757984), (4, 0.066751845)] 

new_doc = 'corn tortilla or just tortilla is a type of thin, unleavened flatbread' 

new_doc = preprocess_text_for_lda(new_doc) new_doc_bow = corn_review_dict.doc2bow(new_doc) 

print(new_doc_bow) 

print(corn_review_ldamodel.get_document_topics(new_doc_bow)) 

[(230, 2)] 

[(0, 0.06699851), (1, 0.73296124), (2, 0.066678636), 

(3, 0.06668124), (4, 0.06668032)] 

Identyfikacja płci 

W tej aplikacji używamy korpusu imion męskich i żeńskich, aby zbudować model przewidywania płci 

na podstawie imienia. Jest to prosty model z jedyną funkcją jako ostatnią literą nazwy. Podstawową 

ideą jest to, że imiona żeńskie i męskie zazwyczaj wykazują pewne charakterystyczne cechy. Na 

przykład większość imion żeńskich kończy się na a, e i i. Używamy biblioteki NLTK do budowy tego 

modelu. 

Ładowanie biblioteki NLTK i pobieranie korpusu nazw Pobierz korpus męskiego i żeńskiego imienia z 

biblioteki NLTK. Korpus składa się głównie z angielskich nazw. Model jest ogólny i dotyczy nazw 

nieanglojęzycznych. Pamiętaj jednak, że funkcja, którą otrzymujemy, może nie mieć zastosowania do 

wszystkich nazw. 

import nltk 

nitk.download(1 names1) 

[nltk_data] Downloading package names to 

[nltk_data] C:\Users\KARTHIK\AppData\Roaming\nltk_data... 

[nltk_data] Unzipping corpora\names.zip. 

Ładowanie nazw męskich i żeńskich 



Po pobraniu tworzymy osobno listę kobiet i mężczyzn, aby dalej ją przetwarzać. 

names = nltk.corpus.names names.fileids() 

male_names = names.words('male.txt') female_names = names.words('female.txt') 

Popularne imiona 

Możemy wydrukować kilka popularnych imion, które znajdują się zarówno w męskim, jak i żeńskim 

korpusie, takich jak Abbie, Andy i Barrie. 

#Common names 

print([w tor w in malenames if w in femalenames]) 

['Abbey', 'Abbie', 'Abby', 'Addie', 'Adrian', 'Adrien', 'Ajay 'Alex', 'Alexis', 'Alfie', 'Barrie', 'Ariel', 'Allie', 

'Angel , 'Angie' , 'Andrea', 'Andy', 'Allyn', 'Andie', 'Alix', 'Ashley', 'Aubrey', 'Augustine', 'Austin', 'Averil', 

'Ali', 'Barry', 'Beau', 'Bennie', 'Benny',...] 

Wyodrębnij funkcje 

Jako cechę naszego modelu, wyodrębniamy ostatnią literę każdego imienia. 

Zasadniczo nazwisko jest dobrym wskaźnikiem płci osoby. Zobaczymy również w danych wyjściowych 

modelu, w jaki sposób ostatnia litera imienia osoby odgrywa ważną rolę w modelu przewidywania płci. 

def gender_features(word): 

return {1 la st_letter1: word[-1]} gender_features(1 Shrek1) 

{‘lastletter1: 1 к ‘} 

Losowy podział na trening i test 

Teraz trenujemy model. Podzieliliśmy męski i żeński korpus nazwisk na zestawy szkoleniowe i testowe. 

Podział jest wybierany po losowym losowaniu nazw przy użyciu losowej biblioteki w Pythonie. Z 

otrzymanego korpusu przypisujemy pierwsze 500 nazwisk do szkolenia, a kolejnych 500 do testów. 

from nltk.corpus import names 

labeled_names = ([(name, 'male') for name in names.words('male, txt')] + [(name, 'female') for name 

in names.words('female, txt')]) 

import random 

random.shuffle(labelednames) 

featuresets = [(gender_features(n), gender) for (n, gender) in labeled_names] 

train_set, test_set = featuresets[500:], featuresets[:500] 

Trenowanie modelu 

Trenujemy model przy użyciu klasyfikatora Naive Bayes (NB) w zbiorze danych szkoleniowych. NB 

opiera się na twierdzeniu Bayesa, które oblicza wcześniejsze i późniejsze prawdopodobieństwa na 

podstawie tego, czy dane imię jest mężczyzną czy kobietą. Dyskusja na temat NB wykracza poza zakres 

tej książki. Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z dokumentacją NLTK pod następującym 

linkiem wyjaśniającym wdrożenie: www. n It к. org / mod ules / nltk / classify / naivebayes.html. 



classifier = nltk.NaiveBayesClassifier.train(trainset) 

Prognozowanie modelu 

Korzystając z modelu zbudowanego powyżej, przewidujemy płeć kilku nazwisk, takich jak John i Sascha. 

Wypróbowujemy także kilka pospolitych nazw i sprawdzamy, w której klasie przewiduje model. 

classifier.classify(gender_features('John')) 

'male' 

classifier.classify(gender_features('Sascha')) 

'female' 

Dokładność modelu 

Model wydaje się mieć dokładność 81,6%, co jest całkiem dobrym modelem. Musimy wprowadzić 

więcej funkcji, jeśli chcemy być bardziej precyzyjni w przewidywaniu. 

print(nltk.classify.accuracy(classifier, testset)) 

0.816 

Najbardziej pouczające funkcje 

Korzystając z metody show_most_informative_features () z modelu, możemy zobaczyć, które ostatnie 

litery z imion są niezbędne do klasyfikacji imion męskich i żeńskich. Patrząc na następujące dane 

wyjściowe, nazwa zawierająca jako ostatnią literę jest prawie 36 razy bardziej prawdopodobna niż 

żeńska, a nazwa, która ma к jako ostatnią literę, jest 32 razy bardziej prawdopodobna niż męska. 

Dokładność tego modelu wynosi ponad 80%. 

classifier.show_most_informative_features(5) 

Most Informative Features 

last letter = 'a1 female : male = 35.7 : 1.0  

last letter = ' к' male : female = 32.0 : 1.0 

last letter = ' p' male : female = 19.7 : 1.0 

last_letter = "f" male : female = 15.8 : 1.0 

last letter = V male : female = 9.8 : 1.0 

Klasyfikacja dokumentu 

Częstym zadaniem w NLP jest tagowanie dokumentu (może to być również zbiór zdań) w określonej 

kategorii. Przykładem jest agregator wiadomości klasyfikujący artykuły pod kątem politycznym, 

sportowym i biznesowym. Taka klasyfikacja jest przydatna, gdy istnieje ogromna ilość 

nieustrukturyzowanych danych tekstowych i nie ma pracy fizycznej do ich oznaczenia. Automatyczny 

klasyfikator dokumentów może przyspieszyć proces znakowania. Kolejną domeną, w której jest 

przydatny, jest klasyfikowanie recenzji filmów i produktów na pozytywne i negatywne opinie. 

Ładowanie bibliotek 



Użyjemy metody CategorizedPlaintextCorpusReader z biblioteki NLTK do stworzenia korpusu recenzji 

z przechowywanymi kategoriami. 

import os 

 import random 

from nltk.corpus.reader.plaintext import 

CategorizedPlaintextCorpusReader 

Odczytywanie zestawu danych do skategoryzowanego korpusu 

Stworzyliśmy dwa zestawy recenzji: negatywny i pozytywny. Każda pozytywna i negatywna recenzja 

jest przechowywana w osobnym pliku tekstowym o nazwach takich jak 1 neg. txt i lpos. txt i umieść we 

wspólnym folderze. Poniższy kod czyta każdy z plików i kategoryzuje recenzję na „poz” dla pozytywu i 

„negatyw” dla negatywu. W każdej kategorii jest 10 plików tekstowych. Jest to przechowywane jako 

CategorizedPlaintextCorpusReader. 

# Directory of the corpus corpusdir = 'corpus/' 

review_corpus=CategorizedPlaintextCorpusReader(corpusdir, r'.*\.txt', cat_pattern=r'\d+_(\w+)\.txt') 

# list of documents(fileid) and category (pos/neg) documents = [(list(review_corpus.words(fileid)), 

category) 

for category in review_corpus.categories()  

for fileid in review_corpus.fileids(category)] random.shuffle(documents) 

for category in review_corpus.categories(): print(category) 

output: 

neg 

pos 

type(review_corpus) 

nltk.corpus.reader.plaintext.CategorizedPlaintextCorpusReader len(documents) 

20 

Obliczanie częstotliwości słów 

Teraz zliczamy częstotliwość występowania każdego słowa w danym korpusie za pomocą metody 

FreqDist() z NLTK. Poniższy kod wypisuje górne 200 słów w malejącej kolejności częstotliwości 

występowania: 

import nltk 

all_words = nltk.FreqDist(w.lower() tor w in review_corpus.words()) word_features = 

list(all_words)[:200] 

print(word_features) 

['warning', '!', 'alcohol', 'sugars', 'buyer', 'beware', 'please', 'this', 'sweetener', 'is', 'not', 'for', 

'everybody', 'maltitol', 'an', 'sugar', 'and', 'can', 'be', 'undigestible', 'in', 'the', 'body', 'you', 'will', 'know', 



'a', 'short', 'time', 'after', 'consuming', 'it', 'if', 'are', 'one', 'of', 'unsuspecting', 'many', 'who', 'cannot', 

'digest', 'by', 'extreme', 'intestinal', 'bloating', 'cramping', 'massive', 'amounts', 'gas', 'person', 

'experience', 'nausea', ',', 'diarrhea', '&', 'headaches', 'also', 'experienced', 'i', 'learned', 'my', 'lesson', 

'hard', 'way', 'years', 'ago', 'when', 'fell', 'love', 'with', 'free', 'chocolates', 'suzanne', 'sommers', 'used', 

'to', 'sell', 'thought', 'd', 'found', 'chocolate', 'nirvana', 'at', 'first', 'taste', 'but', 'bliss', 'was',..] 

Sprawdzanie obecności częstych słów 

Definiujemy metodę o nazwie document_features(), która sprawdza, czy częste słowo jest obecne w 

dowolnym z wcześniej przeczytanych plików tekstowych neg i pos. Jeśli znajdzie częste zawiera, 

instrukcja print wydrukuje słowo. 

#Check whether most frequent word is present in the doc or not  

def document_features(document): document_words = set(document) features = {} 

for word in word_features: 

features['contains({))'.format(word)] = (word in document_words) return features 

print(document_features(review_corpus.words('l_pos.txt'))) 

{'contains(warning)': False, 'contains(!)‘: False, 

'contains(-)': False, 'contains(alcohol)': False, 

'contains(sugars)': False, 'contains(!,")': False, 

'contains(buyer)': False,...} 

print(document_features(reviewcorpus.words('lneg.txt'))) 

{'contains(warning)': False, 'contains(!)': False, 

'contains(-)': False, 'contains(alcohol)': False, 

'contains(sugars)': False, 'contains(!,")': False,...} 

Trenowanie modelu 

Używamy 15 losowo wybranych dokumentów do szkolenia i 5 do testowania. Następnie do klasyfikacji 

używamy klasyfikatora Naive Bayes. Drukujemy również dokładność danych testowych i 

szkoleniowych. Wydaje się, że daje bardzo niską dokładność wynoszącą 20% podczas testowania i 67% 

podczas szkolenia. Dokładność można poprawić dzięki większej ilości danych szkoleniowych. 

featuresets = [(document_features(d), c) for (d,c) in documents] train_set, test_set = featuresets[5:], 

featuresets[:5] classifier = nltk.NaiveBayesClassifier.train(train_set) 

print(nltk.classify.accuracy(classifier, test_set)) 

0.2 

print(nltk.classify.accuracy(classifier, train_set)) 

0.6666666666666666 

Najbardziej pouczające funkcje 



Ponownie, używając funkcji show_most_informative_features z modelu, sprawdzamy, które słowa są 

bardziej prawdopodobne, aby zdecydować, czy recenzja będzie negatywna czy pozytywna. To 

wyjaśnia, dlaczego recenzja została sklasyfikowana jako negatywna i pozytywna. 

classifier.show_most_informative_features(5) 

Most Informative Features 

contains(not) = True  neg : pos = 5.2 : 1.0 

contains(this) = False neg : pos =  5.2 : 1.0 

contains(like) = True neg : pos = 4.3 : 1.0 

contains(not) = False pos : neg = 4.0 : 1.0 

contains(this) = True pos : neg = 4.0 : 1.0 

contains(so) = True neg : pos = 3.3 : 1.0 

contains(me) = True neg : pos = 3.3 : 1.0 

contains(good) = True neg : pos = 2.6 : 1.0 

contains(have) = True neg : pos = 2.6 : 1.0 

contains(much) = True neg : pos = 2.4 : 1.0 

W tym tekście, w którym wspomniano „nie”, jest prawie pięciokrotnie bardziej negatywny niż 

pozytywny, natomiast przegląd, w którym wspomniano „dobry”, jest tylko około trzy razy bardziej 

prawdopodobny niż negatywny niż pozytywny. Być może negatywność słowa „dobry” może wynikać z 

opinii klientów na temat natury „produkt jest dobry, ale…”, gdzie mogą mieć jedną lub dwie skargi. 

Jeśli dodamy więcej recenzji do tego zbioru dodatnia i ujemna, dokładność zacznie się poprawiać. 

Zamierzona klasyfikacja i udzielanie odpowiedzi na pytania 

Dwa najważniejsze zadania NLU, które powinien wykonać dobrze chatbot, to klasyfikacja zamiarów 

danego zapytania użytkownika i odpowiadanie na pytania poprzez zrozumienie kontekstu. Chociaż 

istnieje wiele ram poprawności wokół tych dwóch zadań, nie zapewniają one widoczności tego, co 

dzieje się za sceną. W tej sekcji użyjemy biblioteki Python o nazwie deeppavlov. Jest to biblioteka do 

głębokiego uczenia się typu open source do kompleksowych systemów dialogowych i chatbotów. 

Biblioteka oferuje wiele wstępnie wyszkolonych modeli głębokiego uczenia się w ramach swojej oferty. 

Klasyfikacja celowa 

Musimy zaklasyfikować dane zapytanie (dane wejściowe od użytkownika) do klasy docelowej. Po 

zidentyfikowaniu klasy intencji chatbot może uruchomić odpowiednią logikę w odpowiedzi na 

zapytanie użytkownika. Na przykład, jeśli zapytanie brzmi „jaka jest dzisiaj pogoda”, celowa klasyfikacja 

powinna uruchomić interfejs API usług pogodowych z poziomu chatbota i pobrać wynik. Biblioteka 

Deeppovlav zawiera wiele wbudowanych modeli klasyfikacji celowej. W poniższej wersji demo użyjemy 

wstępnie przeszkolonego zestawu danych porównawczych NLU o nazwie SNIPS. Jest przeszkolony dla 

następujących siedmiu celów: 

• GetWeather 

• BookRestaurant 



• Graj muzykę 

• Dodaj do listy odtwarzania 

• RateBook 

• SearchScreeningEvent 

• SearchCreativeWork 

Ustawienie tensorflow jako zaplecza 

Aby użyć KerasClassificationModel na platformie Windows, musimy ustawić KERAS_BACKEND na 

„tensorflow”. Do tego samego użyto następującego kodu: 

import os 

os.environ["KERASBACKEND"] = "tensorflow" 

Budowanie modelu 

Instalujemy deeppavlov w środowisku virtualenv lub conda. 

W poniższym przykładzie wiersza poleceń tworzymy środowisko conda o nazwie deeppavlov, a 

następnie instalujemy i pobieramy wymagane biblioteki i pliki modeli do korzystania z zamiarów SNIPS: 

(deeppavlov) C:\Users\Karthik\ Code>python -m deeppavlov download 

"C:\ProgramData\Anaconda3\Lib\site-packages\ deeppavlov\configs\classifiers\intents_snips.json" 

Po pomyślnym zakończeniu instalacji i pobierania poniższy kod buduje model przy użyciu metody 

build_model. Należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu tego kodu należy ustawić opcję 

download = True, aby pobrać wszystkie wymagane wstępnie przeszkolone modele. Rozmiar 

pobieranego pliku wynosi około 3 GB. 

from deeppavlov import buildjnodel, configs 

CONFIG_PATH = configs.classifiers.intents_snips # could also 

be configuration dictionary or string path or 'pathlib.Path' 

instance 

tfmodel = build_model(CONFIG_PATH, domload=True) # run it once model = 

build_model(CONFIG_PATH, download=False) # otherwise 

2019-07-02 19:48:10.74 INFO in 'deeppavlov.models.embedders. 

fasttextembedder'['fasttext_embedder'] at line 67: [loading fastText embeddings from 

"C:\Users\Karthik\.deeppavlov\ downloads\embeddings\dstc2_fastText_model.bin" ] 

……… 

Total params: 235,475 Trainable params: 233,725 Non-trainable params: 1,750 

Klasyfikacja zamiaru 

Teraz możemy użyć modelu. W poniższym kodzie wypróbowaliśmy kilka celów, takich jak GetWeather, 

BookRestaurant, RateBook i SearchScreeningEvent. 

print(model(["will it rain in Edgbaston, Birmingham today?"])) 



[['GetWeather']] 

print(model(["book one table at a good restaurant?"])) 

[['BookRestaurant']] 

print(model(["Give Da Vinci Code a 5 star on my amazon purchase"])) [ [' RateBook' ] ] 

print(model(["what are the show times for The Lion King"])) 

[['SearchScreeningEvent']] 

Możesz trenować model niestandardowy, aby sklasyfikować zamiar dla konkretnego przypadku użycia. 

Więcej informacji na temat szkolenia modelu niestandardowego można znaleźć na stronie 

http://docs.deeppavlov.ai/en/latest/components/classifiers. html # how-to-train-on-other-datasets. 

Szkolenie modelu niestandardowego to proces wymagający dużych zasobów. Tak więc, jeśli próbujesz 

zbudować ogólny chatbot, zalecamy najpierw przejrzenie wszystkich pokazanych tutaj wstępnie 

przeszkolonych modeli, zanim zdecydujesz się zbudować własny model 

Odpowiedzi na pytania 

Chatboty często muszą rozumieć kontekst rozmowy, aby odpowiedzieć na określone zapytanie od 

użytkownika. Biblioteka deeppavlov udostępnia wstępnie przeszkolony model wyszkolony w zestawie 

danych SQuAD (Stanford Question Answering Dataset), zestawie danych do czytania ze zrozumieniem 

składającym się z pytań zebranych na zbiorach artykułów z Wikipedii.  

Głównym zadaniem, które wykonuje model przeszkolony w zestawie danych SQuAD, jest identyfikacja 

danego kontekstu i udzielenie odpowiedzi na pytanie w danym kontekście. 

Budowanie modelu 

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji celowej, używamy metody buildmodel z konfiguracjami 

wstępnie przeszkolonego modelu SQuAD. Uruchom następujący kod raz z download = True, aby 

uzyskać wszystkie wymagane modele. Uruchom także następującą komendę, aby zainstalować 

wstępnie przeszkolony model squadjbert: 

python -m deeppavlov install squad bert 

 from deeppavlov import buildmodel, configs 

itmodel = build_model (configs. squad, squad, domload=Tiue) 

model = build_model(configs.squad.squad) 

Kontekst i pytanie 

Teraz, gdy model jest zbudowany, oto kilka przykładów danego kontekstu i pytania. Następnie 

zobaczymy, jak dobrze robi ten model. W pierwszym przykładzie podajemy kontekst dotyczący 

chatbota o nazwie IRIS, a następnie pytamy model „Co to jest IRIS?” Prawidłowo odbiera najistotniejszą 

część z kontekstu i daje nam wynik, zaczynając od ósmego znaku. 

model(['IRIS is an enterprise chatbot completely built in-house and uses private data'], ['What is IRIS?']) 

[['an enterprise chatbot completely built in-house'], [8], [832987.875]] 



W następnym przykładzie jako kontekst podajemy jedną z recenzji z zestawu danych Amazon Food 

Review, a następnie pytamy: „Ile ciastek zostało wyprodukowanych?” Model może podać poprawną 

odpowiedź jako 20. 

model(['Great morning cake!,We must have made about 20 of these cakes last fall They are so good. 

Also very easy to make. This was great with bacon and eggs in the morning. It was also great for dessert 

(as I believe it was intended ;). We didnt put the icing on as suggested as the cake was great without 

it. Now that its getting a little chilly out we are excited to start making our favorite fall cake again'], 

['how many cakes were made?']) 

[['20'], [44], [42414.3046875]] 

W poniższym przykładzie testujemy, czy model jest w stanie zidentyfikować frazę w danym kontekście, 

która może powiedzieć „Czy klient jest zadowolony z zakupu?” Model wybiera właściwe zdanie, które 

mówi o konkretnym sentymentie: „rozczarowany”. Mówi nam, że klient był zadowolony z zakupu. W 

tym pytaniu nie użyliśmy żadnych słów z kontekstu, ale model nadal był w stanie wyodrębnić 

najbardziej odpowiednią frazę. 

model([‘I used these rainbow jimmies for a rainbow cupcake topper and added them to rice krispie 

treats for my daughters 6th birthday. Obviously, it was a rainbow party. The package didnt look like 

the picture, but I was not disappointed in the product. I would buy from this company again.'], ['is the 

customer happy about the purchase?']) 

[['I was not disappointed'], [209], [2021.420166015625]] 

Służąc modelowi DeepPavlov 

W terminologii DeepPavlov każdą umiejętność lub komponent można udostępnić jako interfejs API 

REST. Gdy umiejętność lub komponent jest hostowany jako umiejętność, każda aplikacja lub usługa 

może wywołać interfejs API, aby uzyskać odpowiedź. W poniższym przykładzie, jeśli hostujemy 

komponent „intents_snips” za pomocą następującego argumentu wiersza poleceń 

(deeppavlov) C: \ Users \ Karthik \ Code> python -m deeppavlov riseapi "C: \ ProgramData \ Anaconda3 

\ Lib \ site-packages \ deeppavlov \ configs \ classifiers \ intents_snips.json" 

na końcu powyższego polecenia powinniśmy zobaczyć następujące dane wyjściowe, w których 

tworzona jest aplikacja Flask, a interfejs API działa na lokalnym hoście. Możesz podać własny port i 

adres URL do hostowania interfejsu API. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie 

http://docs.deeppavlov.ai/en/latest/devguides/rest_ api.html. 

 

Teraz żądanie POST, takie jak poniżej, powinno zwrócić odpowiedź JSON z klasą intencji 

[['SearchScreeningEvent']]: 

{"context":[" what are the show times for The Lion King"]} 

W następnym rozdziale przedstawimy naszego korporacyjnego chatbota o nazwie IRIS, w którym 

możemy bezpośrednio wywołać powyższy interfejs API REST w celu zamierzonej klasyfikacji. Pamiętaj, 

http://docs.deeppavlov.ai/en/latest/devguides/rest_%20api.html


że nadal musisz trenować własny model danych prywatnych przedsiębiorstw, aby zintegrować go z 

chatbotem. Mimo że zbudujemy IRIS przy użyciu frameworka Java, interfejs API REST, który 

stworzyliśmy powyżej, można łatwo wywołać z poziomu aplikacji Java. Możemy tworzyć wiele aplikacji 

za pomocą potężnych bibliotek Pythona do zadań NLP, NLU i NLG i po prostu hostować je wszystkie 

jako interfejs API REST, który jest niezależny od języka i platformy. 

Podsumowanie 

Zaczęliśmy od zidentyfikowania różnic między przetwarzaniem, zrozumieniem i generowaniem języka 

naturalnego, a następnie omówiliśmy różne narzędzia open source dostępne do przetwarzania i 

rozumienia języków naturalnych. Następnie zagłębiliśmy się w NLP, gdzie pokazaliśmy, jak korzystać z 

narzędzi takich jak NLTK, spaCy, CoreNLP, genizm i TextBlob do różnych zadań, takich jak przetwarzanie 

danych tekstowych, normalizowanie tekstu, oznaczanie części mowy, parsowanie zależności, korekta 

pisowni, maszyna tłumaczenie i rozpoznawanie nazwanego bytu. W sekcji NLU pokazaliśmy modele 

językowe, takie jak Word2Vec i GloVe, do wykonywania gotowych zadań, takich jak podobieństwo słów 

i zdań, znajdowania liniowych podstruktur między słowami oraz wykonywania operacji arytmetycznych 

na wektorach osadzania słów w celu znalezienia znaczących relacji semantycznych między słowa. Jako 

ważną część NLG zbadaliśmy ekstrakcję relacji z danego zdania za pomocą narzędzia OpenIE i 

zbudowaliśmy narzędzie do modelowania tematów przy użyciu ukrytego przydziału Dirichleta (LDA). 

Następnie przenieśliśmy się do NLG, gdzie badaliśmy przypadki użycia, takie jak generator losowych 

nagłówków, korzystając z biblioteki markovify w Pythonie. Następnie zbadaliśmy SimpleNLG, narzędzie 

do generowania języka naturalnego oparte na gramatyce angielskiej. Oferuje struktury gramatyczne, 

takie jak generowanie czasu przeszłego, negacja, uzupełnienia i wyrażenia przyimkowe. W sekcji NLG 

zbudowaliśmy model oparty na głębokim uczeniu się do przewidywania następnego słowa w danym 

zdaniu lub zdaniu. W modelu zastosowano popularną architekturę głębokiego uczenia, zwaną pamięcią 

krótkotrwałą. 

W końcowej części omówiliśmy zastosowania NLP i NLU: modelowanie tematów, płeć, klasyfikacja 

dokumentów, klasyfikacja celowa i odpowiadanie na pytania. W modelowaniu tematów 

wykorzystaliśmy wszystkie dostępne narzędzia open source z poprzednich części tego rozdziału. 

Podsumowując, w tym rozdziale obszernie badaliśmy P-U-G języków naturalnych. Dostępność wielu 

narzędzi open source z Python i Java ułatwiła wiele demonstracji w celu zrozumienia i modelowania 

języków naturalnych. Omówiliśmy różne poziomy tematów, od analizy danych tekstowych po 

budowanie modeli generatywnych przy użyciu modelu głębokiego uczenia. Naszym celem w tym 

rozdziale było dostarczenie wyczerpującego zbioru metod i narzędzi, które pozwolą ci budować 

chatboty z podstawowymi i zaawansowanymi poziomami przetwarzania, rozumienia i generowania 

języka naturalnego. Następnie zbudujemy i wdrożymy w pełni funkcjonalny wewnętrzny chatbot dla 

przedsiębiorstw na prywatnych zestawach danych. Ponieważ istnieje wiele frameworków chatbot ze 

wsparciem dla NLP i NLU, metody omówione na początku w tym rozdziale mogą wydawać się mało 

przydatne; jednak pod maską wiele platform, takich jak RASA i LUIS, wewnętrznie korzysta z technik 

omówionych w tym rozdziale. Ponadto wiele pomysłów z NLG wciąż nie jest dostępnych w żadnym 

standardowym frameworku chatbota, więc często są budowane od podstaw. Wierzymy, że pomysły 

nauczane w tym rozdziale przydadzą się, gdy zbudujesz korporacyjnego chatbota. 



Nowatorska wewnętrzna implementacja Chatbota Framework 

W poprzednich częściach wyjaśniliśmy zamiary i różne sposoby klasyfikowania celu przy użyciu technik 

języka naturalnego. Omówiliśmy również różne źródła danych, które są dostępne podczas 

projektowania chatbota dla przedsiębiorstw. Na rynku dostępnych jest wiele platform i frameworków 

do budowania chatbotów, które można wykorzystać do tworzenia chatbotów. Te struktury 

abstrakcyjne obejmują bardzo złożone funkcje i zapewniają składniki, które można wielokrotnie 

wykorzystywać, rozszerzać i skalować. 

Zaprojektowanie chatbota dla przedsiębiorstw bez korzystania z frameworka ma następujące zalety: 

• Zapewnia lepsze bezpieczeństwo i kontrolę 

• Ochrona danych przed dostawcami zewnętrznymi 

• Minimalizuje koszty operacyjne 

• Dogłębna analiza 

• Elastyczny projekt architektury 

• Zarządzanie kontrolą zmian 

• Interoperacyjność 

• Łatwa i szybka integracja z dostępnymi usługami i strukturami w całym przedsiębiorstwie 

• Integracja z platformami komunikatorów 

• Integracja z niestandardowymi modelami uczenia maszynowego 

• Elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w organizacji 

W tej części omówimy i zaimplementujemy niestandardowego chatbota o nazwie IRIS (usługa 

rozpoznawania celu i informacji). Wyjaśnimy koncepcje implementacji porozumienia wypracowanego 

w poprzednich częściach. Porozmawiamy o projektowaniu i wdrażaniu maszyn stanu, przechodzeniu z 

jednego stanu do drugiego w konwersacyjnym chatbocie oraz o tym, jak są one kluczowe dla 

utrzymania kontekstu wypowiedzi użytkownika, a także jak sprawić, by chatbot naśladował ludzką 

rozmowę z pamięcią krótkotrwałą i pamięcią długoterminową. W IRIS szkieletowy silnik chatbota jest 

napisany w Javie, a moduł integracyjny łączy IRIS z różnymi platformami komunikatorów, takimi jak 

Facebook Messenger. Moduł integracji został napisany w NodeJS, co zostanie omówione w następnej 

części. 

Wprowadzenie do IRIS 

Opracowaliśmy IRIS jako platformę chatbota typu open source, aby zapewnić nowicjuszowi poziom 

zrozumienia i implementacji chatbota od podstaw. IRIS zapewnia możliwość korzystania z naszych 

szablonów opartego na uczeniu maszynowym wyodrębniania informacji z wypowiedzi użytkowników, 

na przykład przy użyciu rozpoznawania nazwanych jednostek (NER). Zapewnia niestandardowe 

ulepszenia, takie jak implementacja niestandardowego dopasowywania celu i zarządzanie stanem 

konwersacji oraz wiele innych funkcji. Projekt jest inspirowany naszym zbiorowym doświadczeniem i 

badaniami, w jaki sposób są projektowane i wdrażane inne popularne platformy, takie jak model 

rozumienia języka naturalnego Echo firmy Amazon, Alexa Skills, RASA, Mutters, Dialogflow i Microsoft 

Bot Builder. IRIS wywodzi wiele metod i implikacji z Mutters, opartej na Javie platformy open source 

do budowania mózgów botów, i ponownie wykorzystuje niektóre ze swoich koncepcji projektowych i 



kodowych, aby stworzyć prostą i zmodyfikowaną bazę kodu zaplecza. Platformy takie jak Mutters 

zapewniają wiele gotowych funkcji, wsparcie i łatwą integrację. Oprócz naszego niestandardowego 

frameworka chatbota, w następnym rozdziale omówimy szeroko popularne platformy i frameworki 

oraz sposób ich działania. 

Cele, sloty i dopasowania 

Pokazaliśmy, że cele są wynikiem zachowania i skupienia wypowiedzi użytkownika. Tu opiszemy różne 

komponenty  celu oraz omówimy podejście do realizacji tworzenia i klasyfikowania celi. Następujące 

komponenty definiują celr: 

• Imię 

• Przykładowe wypowiedzi 

• Gniazda (podmioty) 

• Dopasowanie do gniazd 

Każdy cel może mieć zero lub więcej przedziałów, które są używane do wyodrębniania jednostek z 

wypowiedzi użytkownika. Na przykład, jeśli chatbot pomaga nam odkrywać pobliskie restauracje, 

jeden z celów można zdefiniować następująco: 

Nazwa celu: wyszukiwanie restauracji 

Przykładowe wypowiedzi 

• Szukam restauracji wokół mnie 

• Restauracje w pobliżu 

• Najlepsze restauracje w pobliżu 

• Dobre restauracje kontynentalne w pobliżu 

• Najlepsze chińskie restauracje 

Gniazda/ jednostka: Kuchnia 

Dopasowanie do gniazd : Niestandardowy model dopasowania jednostek 

Cele 

• Cele reprezentują czynność, która spełnia wymówione żądanie użytkownika. 

• Cele  mają zawsze przynajmniej jedną właściwość – cele (nazwa elu). 

• Możesz używać wbudowanych celu i definiować własne intencje. 

• Cele mogą (opcjonalnie) zawierać dodatkową właściwość zwaną gniazdami. 

Typy gniazd 

• Szczeliny to opcjonalne argumenty przekazywane do celu. 

• Typy slotów zawierają listy możliwych wartości do wysłania do celu. 

• Można używać wbudowanych gniazd i niestandardowych typów gniazd. 

Wypowiedzi 



• Przykładowe wypowiedzi odwzorowują frazy (które użytkownik może wypowiedzieć) na intencje i 

pola 

Teraz przejdziemy proceduralnie przez wszystkie kroki związane z tworzeniem klas celu, slotów i 

dopasowań w Javie. W naszym nowym projekcie Java utworzymy pakiet o nazwie com.irys.nerw. cel, 

w której zdefiniujemy klasy wymagane do tworzenia i klasyfikacji celu. 

Klasa Intent 

Definiujemy klasę Java o nazwie Intent ze zmienną name do przechowywania nazwy celu. Cel ma sloty 

zawierające listę 0 lub więcej slotów zdefiniowanych dla tego konkretnego celu. Mamy gettery i setery 

nazwy i slotów. 

public class Intent { 

/ ** Nazwcelu. * /  

protected String name; 

/ ** Sloty dla celu. 

* Dla każdego celu może być zdefiniowanych 0 lub więcej slotów. 

* Sloty zawierają listę Slot i metod dodawania i pobierania slotów * / 

protected Slots slots = new Slots(); 

/** 

Konstruktor z nazwą jako parametrem. 

Określa nazwę celu w momencie jej tworzenia. 

*/ 

public Intent(String name) { this .name = name; 

} 

/** 

* Zwraca nazwę celu. 

*/ 

public String getName() { return name; 

} 

/** 

* Dodaje ginazdo do celu. 

*/ 

public void addSlot(Slot slot) { slots.add(slot); 

} 

/** 



*Zwraca gniazda dla celu 

*/ 

public Collection<Slot> getSlotsQ { 

return Collections.unmodifiableCollection(slots. getSlots()); 

} 

} 

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy Intent, musimy zdefiniować klasę IntentMatcherService. 

Klasa IntentMatcherService 

Ta usługa przyjmuje wypowiedzi użytkowników i odpowiada z dopasowanym celem. Jak wyjaśniono 

poprzednio, istnieje wiele sposobów klasyfikowania celów. W tym przykładzie mamy oddzielną usługę 

klasyfikacji celu, która klasyfikuje wypowiedzi użytkownika do jednego z celów zdefiniowanych przez 

użytkownika z określonym prawdopodobieństwem lub wynikiem. 

public class IntentMatcherService { 

/ ** Mapa możliwych nazw celu i celów, które są zdefiniowane w Iris Configuration * / 

private HashMap<String, Intent> intents = new HashMap<String, Intent>(); 

/ ** Metoda dopasowania slotów do rozpoznawania nazwanych jednostek. * / 

private CustomSlotMatcher slotMatcher; 

/ * # Konstruktor usługi Intent Matcher, który ustawia dopasowanie gniazda * / 

public IntentMatcherService(CustomSlotMatcher slotMatcher)  

{ this.slotMatcher = slotMatcher; 

} 

/ * 

* RestTemplate to synchroniczny klient Java do wykonywania żądań HTTP, udostępniający prosty 

interfejs API metody szablonowej przez podstawowe biblioteki klienta HTTP. RestTemplate oferuje 

szablony dla typowych scenariuszy metodą HTTP, oprócz uogólnionych metod wymiany i 

wykonywania, które obsługują rzadsze przypadki. 

* / 

protected RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); 

/ ** Ta metoda przyjmuje wypowiedź użytkownika i sesję jako dane wejściowe, uzyskuje dopasowaną 

intencję z usługi klasyfikacji celu, przeprowadza rozpoznawanie nazwanych jednostek na gniazdach 

zdefiniowanych dla dopasowanej celu i ustawia dopasowaną intencję w sesji użytkownika. 

Sesja jest mechanizmem przechowywania po stronie serwera, który przechowuje interakcję 

użytkownika i resetuje informacje lub utrzymuje się w oparciu o czas trwania interakcji i typ informacji. 

* / 



public Matchedlntent match(String utterance, Session 

session) { 

// metoda getlntent zwraca dopasowaną intencję 

Intent matchedlntent = getlntent(utterance); 

/* 

* W klasie konfiguracji tęczówki definiujemy gniazda powiązane z każdą intencją. Każdy z tych 

przedziałów ma zdefiniowaną metodę dopasowywania opisującą sposób dopasowywania jednostek. 

W zależności od podmiotu i implementacji do rozpoznawania podmiotów można stosować różne 

modele NER. Ta metoda zwraca mapę gniazda i dopasowanego obiektu gniazda. Slot zawiera nazwę 

slotu i metodę dopasowania, a MatchedSlot zawiera pasujący slot, wartość użytą do dopasowania oraz 

wartość, która została dopasowana. 

* / 

HashMap<Slot, MatchedSlot> matchedSlots = 

slotMatcher.match(session, matchedlntent, utterance); 

/ * 

* Po uzyskaniu dopasowanej celu ustawiamy wartość celu w sesji. Omówimy sesję w ramach tematu 

IRIS Memory. 

* / 

session.setAttribute("currentIntentName", 

matchedlntent.getName()); 

/ * 

* Wreszcie obiekt z dopasowanym celen, dopasowanymi slotami i wypowiedzią, względem której cele 

i sloty zostały dopasowane i zwrócone. 

* / 

return new Matchedlntent(matchedlntent, matchedSlots, utterance); 

} 

} 

W powyższym fragmencie kodu Intent matchedlntent = getlntent (utterance) jest metodą, która 

zapewnia klasyfikację celu. 

Metoda getlntent klasy IntentMatcherService. 

Jak już wspomniano, istnieje wiele sposobów implementacji tej metody. Pobiera wypowiedź 

użytkownika jako dane wejściowe i zwraca cel, który jest klasyfikowany z maksymalnym 

prawdopodobieństwem przez silnik celu. Na razie zobaczmy, jak w prosty sposób zdefiniować tę 

metodę: 

/ * 



Metoda getlntent pobiera wypowiedź użytkownika i zwraca obiekt typu Intent. Jest to następnie 

używane przez metodę dopasowania, aby dopasować gniazda w tym celu. 

* / 

public Intent getlntent (String utterance) { 

/ * 

* Odpowiedź celu to zwykły obiekt Java z trzema atrybutami - wypowiedzeniem, nazwą celu i 

prawdopodobieństwem zwróconym przez usługę celu. 

* / 

IntentResponse matchedlntent = new IntentResponse (); 

/ * 

* Jeśli silnik klasyfikacji celu nie jest w stanie zaklasyfikować wypowiedzi do jakiegoś celu z pewnym 

progiem lub jeśli silnik nie jest w stanie zwrócić prawidłowej odpowiedzi, zastępujemy ją jako ogólne 

zapytanie, które ma być po bezpiecznej stronie. 

* / 

String defaultlntentName = "generalOuerylntent"; 

String matchedlntentName = null; 

/ * 

* ObjectMapper zapewnia funkcjonalność odczytu i zapisu JSON, zarówno do i z podstawowych POJO 

(zwykłych starych obiektów Java), jak i do iz modelu drzewa JSON ogólnego przeznaczenia (JsonNode), 

a także powiązane funkcje do wykonywania konwersji. ObjectMapper jest częścią pakietu 

com.fasterxml.jackson.databind, który jest wydajnym procesorem JSON dla języka Java. 

* / 

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 

/* 

* Istnieje określone wyliczenie, które definiuje proste funkcje włączania / wyłączania, które można 

ustawić dla ObjectMapper. ACCEPT_CASE_INSENSITIVE_PROPERTIES to funkcja, która pozwala na 

bardziej wyrozumiałą deserializację przychodzącego JSON. 

FAIL_ON_UNKNONN_PROPERTIES to funkcja, która określa, czy napotkanie nieznanych właściwości 

(takich, które nie są mapowane na właściwość i żaden „żaden program ustawiający” lub program 

obsługi nie może tego obsłużyć) powinno zakończyć się niepowodzeniem (przez wyrzucenie wyjątku 

JsonMappingException), czy nie. 

* / 

mapper.configure (MapperFeature.ACCEPT_CASE_INSENSITIVEPROPERTIES, true) 

.configure(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_ PROPERTIES, false); 

try { 



matchedlntent = restTemplate. getFor0bject("http://localhost:8080" + "/ intent/" + utterance, 

IntentResponse.class); 

if(matchedlntent != null && matchedlntent. getlntent()!=null){ 

matchedlntentName = matchedlntent. getlntent(); 

} 

else 

// Jeśli dopasowany cel ma wartość null, uważamy, że domyślnie cel jest dopasowany. 

matchedlntentName = defaultlntentName; } catch (Exception e) { 

// W przypadku wyjątku również uważamy za domyślny. 

matchedlntentName = defaultlntentName; 

} 

// Na koniec zwracamy obiekt celu z dopasowaną nazwą celu z powrotem do metody match usługi 

Intent Matcher Service. 

return intents.get (matchedlntentName); 

} 

W metodzie get Intent należy omówić dwie podstawowe kwestie, które omówimy w następnych 

sekcjach. 

Usługa klasyfikacji celów 

Zakładamy tutaj, że na hoście lokalnym na porcie 8080 działa usługa klasyfikacji celu, która akceptuje 

żądania HTTP GET i zwraca odpowiedź JSON: 

http: // localhost: 8080 / intent / user-utterance 

Oto reprezentacja odpowiedzi w formacie JSON: 

{ 

"utterance": "i want a life insurance quote", 

"intent": "QUOTE", 

"probability": 89.5, 

} 

Ogólne zapytanie celu 

Większość dzisiejszych chatbotów opiera się na ogólnych zapytaniach i wygląda jak automatyczny 

system pytań i odpowiedzi. Powodem tego jest to, że większość programistów nie jest pewna, jak 

modelować chatbota do konwersacji. Trudno im też uczynić bot interaktywnym. Ogólne zapytanie 

nigdy nie jest wyraźną intencją w chatbocie, który prowadzi konwersację i naśladuje ludzką rozmowę 

wzorowaną na dialogach. W związku z tym, gdy silnik klasyfikacji nie odpowiada żadnemu zamiarowi 

lub jeśli prawdopodobieństwo dopasowania nie jest wystarczająco dobre dla tej wypowiedzi, zwykle 

klasyfikujemy to jako celogólny. Widzieliśmy, że takie podejście jest bardzo skuteczne w praktycznych 



sytuacjach. W inny sposób, jeśli silnik celu nie jest w stanie sklasyfikować wypowiedzi, wypowiedź 

może być pytaniem ogólnym, a nie ukierunkowanym na konkretne działanie. Później pokażemy, jak 

wykorzystać ten cel, aby najpierw szukać odpowiedzi w repozytorium często zadawanych pytań, a 

później jako rozwiązanie zastępcze, przeprowadzając ogólne wyszukiwanie w celu zwrócenia 

odpowiedniej odpowiedzi, jeśli to możliwe. 

Dopasowana klasa Intent 

Ostatnią rzeczą, którą musimy uwzględnić w com. irys. nerw. Pakiet celu jest klasą Matchedlntent. 

Zawiera intencję, która została dopasowana, mapę przedziałów, które zostały dopasowane do 

przedziałów zdefiniowanych dla celu, oraz wypowiedź, do której zostały dopasowane. 

public class Matchedlntent { 

/** Cel, który został dopasowany. */  

private Intent intent; 

/** Mapa slotów, które zostały dopasowane */  

private HashMap<Slot, MatchedSlot> slotMatches; 

/** Wyrażenie, do którego zostało dopasowane. */  

private String utterance; 

/** 

* Konstruktor. 

* 

* @param intent 

*Cel, który został dopasowany.. 

* @param slotMatches 

* Gniazdo które zostało dopasowane . 

* @param utterance 

* Wyrażenie które zostało dopasowane ponownie 

*/ 

public Matchedlntent(Intent intent, HashMap<Slot, MatchedSlot> slotMatches, String utterance) 

 { this.intent = intent;  

this.slotMatches = slotMatches;  

this.utterance = utterance; 

} 

/ ** 

* Zwraca cel dopasowaną przez ms. 



*/ 

public Intent getlntent() { return intent; 

} 

/** 

* Zwraca gniazda, które zostały dopasowane. 

*/ 

public Map<Slot, MatchedSlot> getSlotMatchesQ { 

return Collections.unmodifiableMap(slotMatches); 

} 

/ ** 

* Zwraca określone dopasowanie boksu, jeśli został dopasowany. 

* 

* §param slotName 

* Nazwa gniazda do zwrócenia. 

* @return Dopasowanie gniazda lub wartość zerowa, jeśli gnizado nie zostało dopasowane. 

*/ 

public MatchedSlot getSlotHatch(String slotName) { 

for (MatchedSlot match : slotMatches.values())  

{ if (match.getSlot().getName(). equalsIgnoreCase(slotName)) 

 { return match; 

} 

} 

return null; 

} 

/** 

* Zwraca wyrażenie, która zostało dopasowane. 

* 

* @return Wyrażenie które zostało dopasowane ponownie. 

*/ 

public String getUtterance()  

{ return utterance; 



} 

} 

 

Klasa Slot  

Do tej pory omówiliśmy cele, usługi dopasowywania celu i dopasowane cele. Projektowanie klas gniazd 

jest podobne do celu. Definiujemy klasy związane ze slotami w com. iris. bot. slot package: 

/* 

* Slot jest zdefiniowany jako klasa abstrakcyjna. Konkretna klasa Slot implementuje metodę 

dopasowania, która zawiera logikę rozpoznawania jednostek. getName zwraca nazwę gniazda opisaną 

w konkretnych klasach gniazd. 

*/ 

public abstract class Slot { 

public abstract MatchedSlot match(String utteranceToken);  

public abstract String getName(); 

} 

Po zdefiniowaniu Slot tworzymy slot dla celu. Slots to atrybut określony w klasie Intent, a szczegóły 

dotyczące gniazd są dostępne w konfiguracji IRIS. 

/ ** Sloty dla celu. 

* Dla każdego celu może być zdefiniowanych 0 lub więcej  slotów. 

* Sloty zawierają listę slotów i metod dodawania i pobierania slotów */ 

public class Slots { 

/** Mapa slotów. */ 

private HashMap<String, Slot> slots = new HashMap<String, Slot>(); 

/** 

* Dodaj sloty do mapy. 

*/ 

public void add(Slot slot) { 

slots.put(slot.getName().toLowerCase(), slot); 

} 

/** 

* Pobiera określony slot z mapy. 

*/ 



public Slot getSlot(String name) { 

return slots.get(name.toLowerCase()); 

} 

/** 

* Zwraca miejsca na mapie. 

*/ 

public Collection<Slot> getSlotsQ { 

return Collections.unmodifiableCollection(slots. values()); 

} 

} 

Podobnie jak w przypadku klasy Matchedlntent, tworzymy klasę MatchedSlot do przechowywania 

szczegółów dopasowanych slotów: 

/ * 

* MatchedSlot zawiera informacje związane ze slotem, takie jak slot, do którego dopasowano ms, 

oryginalną wartość, która została użyta do dopasowania, oraz wartość, która została dopasowana. 

*/ 

public class MatchedSlot { 

/** Slot który został dopasowany. */ 

 private Slot slot; 

/** Oryginalna wartość, która została użyta do dopasowania. */  

private String originalValue; 

/** Wartość, która została dopasowana. */  

private Object matched value; 

public MatchedSlot(Slot slot, String originalValue, Object value) { 

this.slot = slot; 

this.originalValue = originalValue;  

this.setMatchedValue(value); 

} 

/** 

* Zwraca slot który został dopasowany. 

*/ 

public Slot getSlot() { return slot; 



} 

/** Zwraca oryginalną wartość. 

*/ 

public String getOriginalValue()  

{  

return originalValue; 

} 

/* 

* Zwraca dopasowaną wartość. 

*/ 

public Object getMatchedValue() 

 {  

return matched value; 

} 

/* 

* Ustawia dopasowaną wartość w konstruktorze. Metoda jest zadeklarowana jako prywatna, ponieważ 

wartość jest ustawiana tylko w konstruktorze. 

*/ 

private void setMatchedValue(Object matchedValue)  

{  

this.matchedValue = matchedValue; 

} 

} 

Do tej pory zdefiniowaliśmy Slot, Slots i MatchedSlot w com.iris, bot. pakiet slotów. Zobaczmy teraz, 

jak zdefiniowano niestandardowy dopasowywanie slotów. CustomSlotMatcher jest wywoływany w 

IntentMatcherService w celu uzyskania informacji o dopasowaniu slotu po uzyskaniu celu z usługi 

klasyfikacji celu: 

/ * 

* Klasa CustomSlotMatcher jest używana do iteracji na wszystkich gniazdach w celu znalezienia 

dopasowanej celu i wykonania metody dopasowania każdego z tych gniazd, aby zwrócić wszystkie 

dopasowane gniazda. 

Tę klasę można dodatkowo dostosować i zaprojektować tak, aby zawierała wiele typów implementacji 

dopasowywania slotów. 

* / 



public class CustomSlotMatcher { 

/ * 

* Metoda dopasowania przyjmuje sesję, celi wypowiedź użytkownika jako dane wejściowe i zwraca 

mapę szczegółów Slot i MatchedSlot. 

* Ta metoda może dodatkowo zawierać logikę biznesową w zależności od implementacji. 

* / 

public HashMap<Slot, MatchedSlot> match(Session session, Intent intent, String utterance)  

{ 

HashMap<Slot, MatchedSlot> matchedSlots = new HashMap<Slot, MatchedSlot>(); 

// Powtarzaj cel, aby uzyskać wszystkie przedziały zdefiniowane dla tej dopasowanej celu. for (Slot slot: 

intent.getSlots ()) { 

/ * 

* Użyj obsługi logiki biznesowej specyficznej dla przypadku. askQuoteLastQuestion jest zmienną 

sesyjną, a jej logika zostanie wyjaśniona, gdy omówimy maszyny stanu i zarządzanie przepływem 

konwersacji. 

* / 

String slotCheck = String.valueOf(session. getAttribute("askQuoteLastQuestion")); 

 if (slot.getName().equalsIgnoreCase(slotCheck) || slotCheck.equalsIgnoreCase("null")) 

 { 

// Wykonywana jest metoda dopasowania zdefiniowana w każdym gnieździe i zwracana jest wartość 

MatchedSlot 

MatchedSlot match = slot. match(utterance); 

if (match != null && match. getMatchedValue() != "null") { 

matchedSlots.put(slot, match); 

} 

} 

} 

return matchedSlots; 

} 

} 

Do tej pory omówiliśmy, w jaki sposób można zdefiniować klasy związane z intencją i slotmai dla IRIS. 

Omówiliśmy pokrótce, w jaki sposób pamięć IRIS jest zarządzana przez atrybuty sesji. Przejdźmy przez 

to bardziej szczegółowo. 

Pamięć IRIS 



Chatbot prowadzący konwersację musi posiadać pewne informacje, aby móc dokładnie naśladować 

ludzkie reakcje. IRIS jest przeznaczony do przechowywania informacji w pamięci podczas sesji. 

Sesje długo- i krótkoterminowe 

Sesja zawiera dwa typy atrybutów: 

• Długoterminowe atrybuty 

• Atrybuty krótkoterminowe 

Atrybuty długoterminowe 

Niektóre jednostki, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i płeć użytkownika, to informacje, które 

nie zmieniają się w czasie. Ponadto w prawdziwym świecie nie oczekujemy, że nasi doradcy i agenci 

będą pytać o te szczegóły za każdym razem, gdy z nimi współpracujemy. W obecnym projekcie IRIS 

pokazaliśmy, że nie wszystkie atrybuty są resetowane po sesji użytkownika. Długoterminowe atrybuty 

obejmujące sesje powinny być przechowywane w szybkich, niezawodnych i trwałych bazach danych 

magazynu, takich jak Redis. Redis to baza danych w pamięci. W poniższym fragmencie kodu 

pokazujemy to za pomocą HashMap. Informacje w HashMaps są przechowywane w JVM, gdy aplikacja 

jest uruchomiona i są usuwane, gdy aplikacja przestanie działać. Dlatego nawet jeśli są to atrybuty 

długoterminowe, nie możemy ich odzyskać, chyba że przechowujemy je w trwałym magazynie, takim 

jak bazy danych SQL. 

Atrybuty krótkoterminowe 

W przeciwieństwie do nazwy i płci, niektóre atrybuty są ograniczone zakresem sesji użytkownika. W 

większości przypadków oczekuje się, że wartości będą się zmieniać w każdej sesji. Przykładem jest 

użytkownik, który podaje kod pocztowy, prosząc o agenta ubezpieczeniowego w pobliżu lub podając 

kwotę nominalną do wyceny uprawnień do ubezpieczenia na życie. Ponadto, aby zarządzać 

przebiegiem konwersacji, pewne wartości, takie jak bieżący zamiar, stan i ostatnie zadane pytanie, są 

przechowywane jako atrybuty krótkoterminowe. Atrybuty krótkoterminowe są resetowane przy 

każdej nowej sesji lub po wygaśnięciu sesji. 

Klasa Session 

Klasa Session pomaga w zarządzaniu przepływem konwersacji poprzez przechowywanie informacji o 

stanie i celu w atrybutach. Pomaga również w utrzymaniu wymiany informacji między użytkownikiem 

a serwerem, pełniąc rolę tymczasowej warstwy pamięci. Istnieje metoda resetowania, która ponownie 

inicjuje atrybuty po wywołaniu. Sesja jest tworzona z aktualnym znacznikiem czasu i pustą mapą 

atrybutów. 

public class Session { 

/* 

*  Vie zdefiniował sesję jako trwającą 30 minut, a ta liczba powinna się różnić w zależności od przypadku 

użycia i czasu, w którym sesja ma być aktywna. 

*/ 

public long expiryTimeinMilliSec = BO * 60 * 10001; 

private HashMap<String, Object> attributes = new HashMap<String, Object>(); 

/* 



* Atrybuty długoterminowe nie są resetowane po wygaśnięciu sesji lub wywołaniu metody 

resetowania. 

*/ 

private HashMap<String, Object> longTermAttributes = new HashMap<String, Object>(); 

// Czas w milisekundach, kiedy sesja została utworzona. 

Służy do sprawdzenia, czy sesja jest ważna. prywatny długi znacznik czasu; 

/* 

* Wywoływany jest domyślny konstruktor sesji, który przypisuje bieżący czas w milisekundach do 

zmiennej znacznika czasu. 

*/ 

public Session() { 

this.timestamp = System.currentTimeMillis(); 

} 

public void updateCurrentState(State currentState) { attributes.put("current_state", currentState); 

} 

public void updateCurrentIntent(String currentIntent)  

{ attributes.put("current_intent", currentIntent); 

} 

/* 

* Sprawdza, czy jest to prawidłowa sesja. Zwraca wartość logiczną. */ 

public boolean isValid() { 

if (timestamp + expiryTimeinMilliSec < System. currentTimeMillis()) return false; return true; 

} 

/* 

* Zwraca atrybut sesji. 

*/ 

public Object getAttribute(String attribute) { return attributes.get(attribute); 

} 

/* 

* Ustawia atrybut sesji. 

*/ 

public void setAttribute(String key, Object object) { attributes.put(key, object); 



} 

/** 

*Usuwa określony atrybut z sesji. */ 

public void removeAttribute(String attributeName)  

{ attributes.remove(attributeName.toLowerCase()); 

} 

/** 

* Resetuje sesję, usuwając wszystkie atrybuty. Długoterminowe atrybuty 

* nie są usuwane z sesji. 

Potrzebujemy również klasy pomocniczej o nazwie SessionStorage, aby tworzyć sesje, a także 

utrzymywać sesję dla każdego użytkownika. Sloty dopasowane w metodzie dopasowania są również 

zapisywane w sesji do późniejszego wykorzystania*/ 

public void reset() { 

attributes = new HashMap<String, Object>(); 

} 

} 

Potrzebujemy również klasy pomocniczej o nazwie SessionStorage, aby tworzyć sesje, a także 

utrzymywać sesję dla każdego użytkownika. Sloty dopasowane w metodzie dopasowania są również 

zapisywane w sesji do późniejszego wykorzystania 

/* 

* Klasa pomocnicza, która przechowuje wszystkie sesje użytkownika, a także zapewnia metodę 

pobierania lub tworzenia sesji. 

*/ 

public class SessionStorage { 

// Mapa identyfikatora użytkownika i sesji. 

HashMap<String, Session> userSession = new HashMap<String, Session>(); 

/* 

* Ta metoda najpierw sprawdza, czy istnieje sesja dla tego użytkownika (identyfikator użytkownika). 

Sprawdza również, czy sesja jest ważna. 

* Jeśli nie ma sesji dla tego użytkownika lub sesja wygasła, utworzy nową sesję. W przeciwnym razie 

zwróci aktywną sesję.. 

*/ 

public Session getOrCreateSession(String userid) { 

if (!userSession.containsKey(userId) || !userSession.get(userId).isValid()) { 



Session session = new Session(); userSession.put(userId, session); 

} 

return userSession.get(userId); 

} 

/** 

* Pobiera wartość typu String z sesji (jeśli istnieje) lub szczeliny (jeśli istnieje dopasowanie). 

* 

* @param match 

* Cel pasuje. 

* @param sesion 

* Sesja. 

* @param slotName 

* Nazwa gniazda. 

* @param defaultValue 

* Wartość domyślna, jeśli nie jest wartością znalezioną w sesji lub slocie. 

* @return The string value. 

*/ 

public static String getStringFromSlotOrSession(Matched Intent match, Session session, String 

slotName, 

String defaultValue) { 

String sessionValue = (String) session. getAttribute(slotName); if (sessionValue != null) { return 

sessionValue; 

} 

return getStringSlot(match, slotName, defaultValue); 

} 

/** 

* Pobiera wartość gniazda opartą na ciągach z dopasowania celu. 

* 

* @param match 

* Cel dopasowania, z którego ma zostać pobrana wartość gniazda. 

* @param slotName 

* Nazwa gniazda. 



* @param defaultValue 

* Wartość domyślna do użycia, jeśli nie znaleziono żadnego gniazda. 

* @return Wartość ciągu 

*/ 

public static String getStringSlot(MatchedIntent match, String slotName, String defaultValue) { 

if (match.getSlotMatch(slotName) != null && match. getSlotMatch(slotName).getMatchedValue() != 

null)  

{  

return (String) match. getSlotMatch(slotName).getMatchedValue(); 

} else { 

return defaultValue; 

} 

} 

/** 

* Zapisuje wszystkie dopasowane miejsca dla IntentMatch w sesji. 

* 

* @param match 

* Cel pasuje. 

* @ param session 

* Sesja. 

*/ 

public static void saveSlotsToSession(MatchedIntent 

match, Session session) { 

for (MatchedSlot matchedSlot : match. getSlotMatches().values()) { 

session.setAttribute(matchedSlot.getSlot(). getName(), matchedSlot.getMatchedValue()); 

} 

} 

} 

Do tej pory pokazaliśmy, jak tworzyć klasy celu i automatów oraz dopasowujące, a także omówiliśmy 

pamięć długoterminową i krótkoterminową IRIS. Omówimy teraz podstawową koncepcję chatbota: 

zarządzanie rozmową. W następnej sekcji wyjaśnimy, w jaki sposób konwersacje mogą być 

modelowane jako maszyny o skończonych stanach i używane w IRIS. 



Dialogi jako maszyny skończone 

Zwykle zwykły chatbot oparty na pytaniach i odpowiedziach lub chatbot oparty na często zadawanych 

pytaniach nie jest w stanie prowadzić rozmowy. Chatbot prowadzący konwersację powinien 

obsługiwać złożony przepływ dialogu między użytkownikiem a botem, który będzie w stanie w jak 

największym stopniu naśladować ludzką rozmowę. Zwykle chatboty są ograniczone do przepływu 

opartego na żądaniach i odpowiedziach i nie są sterowane jako dialogi lub rozmowy. Budowanie 

chatbota poprzez konwersacyjne zarządzanie stanem pomaga w przechodzeniu z jednego stanu do 

drugiego. Jak pokazano na rysunku, maszyna stanu odczytuje serię danych wejściowych i przełącza się 

do innego stanu po otrzymaniu danych wejściowych wymaganych do wykonania tego przejścia. 

 

 

Wyjaśnimy to na prostym przykładzie. Na rysunku poniżej mamy skończoną reprezentację stanu 

wyłączenia i włączenia żarówki. Istnieją dwa stany: WYŁĄCZONY i WŁĄCZONY. Podobnie jak w 

przypadku grafu stanów skończonych, w danej chwili możesz znajdować się tylko w jednym stanie. W 

przykładzie żarówki,, może być ona wyłączona lub włączona, ale nie obie jednocześnie. Ponadto, aby 

przejść z jednego stanu do drugiego, musi nastąpić przejście. Jeśli żarówka jest w stanie OFF i musimy 

przejść do stanu ON, musimy przestawić przełącznik do góry, co jest akcją / warunkiem / warunkiem 

przejścia w stan ON. 

 

Maszyna stanów ma następujące składniki: 

• Stany: Różne stany, w których może znajdować się gorący i do których może się przejść. 



• Stan początkowy: jest to stan początkowy, w którym użytkownik po raz pierwszy wchodzi w 

interakcję z usługą IRIS. 

• Przejścia: działanie (a), które powinny wywołać możliwą zmianę stanu. 

• Tarcze: warunek wstępny lub warunek przejścia do stanu docelowego. 

Automat stanu można zaprojektować na wiele sposobów. Można go zamodelować jako wykres, 

rozmowę można zamodelować jako skrypt lub zaimplementować przy użyciu bardzo naiwnego 

podejścia, takiego jak HashMaps i niektóre zajęcia, które omówimy dalej. Musimy stworzyć nowy 

pakiet w naszym projekcie o nazwie com. irys. nerw. stan, aby zawierał klasy podstawowe dla 

automatu stanowego. 

Stan 

Najpierw zdefiniujmy stan: 

/* 

* Stan jest klasą abstrakcyjną. Klasy Concrete State implementują metodę wykonania, która jest 

wyzwalana, gdy nastąpi przejście do tego stanu. 

*/ 

public abstract class State { 

String name; 

public String toString() { 

 return name; 

} 

public State(String stateName) { 

 name = stateName; 

} 

public String getName() { 

 return name; 

} 

/* 

* Metoda execute jako argument przyjmuje sesję i dopasowany cel. W metodzie tej definiuje się 

działanie stanu. 

*/ 

public abstract String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session); 

} 

Przejście z jednego stanu do drugiego może czasami wymagać warunku walidacji. Wyjaśnimy to na 

przykładzie. Jeśli szukasz wybranej restauracji, wchodząc w interakcję z chatbotem rezerwującym stolik 



w restauracji, możesz poprosić o anulowanie tylko wtedy, gdy zarezerwowałeś stolik w restauracji. W 

przeciwnym razie nie możesz osiągnąć stanu anulowania. 

Shield 

Aby zachować wszelkie warunki wstępne, które mogą obejmować logikę biznesową, mamy Shield, 

który sprawdza, czy przejście do pożądanego stanu jest możliwe, czy nie. 

/ * 

* Shield to interfejs. Klasa implementująca Shield implementuje metodę validate i zwraca wartość true, 

jeśli warunek walidacji jest spełniony. 

* W przeciwnym razie zostanie zwrócone false i przejście do tego stanu nie nastąpi. 

* / 

public interface Shield { 

public boolean validate(MatchedIntent match, Session session); 

} 

Transition 

Jest to klasa Transition, która zawiera informacje o tarczy i stanie docelowym. Przejście jest klasą 

elementarną z dwiema zmiennymi składowymi, toState i shield oraz ich metodami pobierającymi i 

ustawiającymi, jak zdefiniowano tutaj: 

/* 

* Klasa Transition zawiera informacje o stanie docelowym i tarczy 

*/ 

public class Transition { 

private State toState; private Shield shield; 

/* 

*  Konstruktor ze stanem docelowym (toState) i ustawioną tarczą. 

*/ 

public Transition(State toState, Shield shield) { super(); 

this.shield = shield; this.toState = toState; 

} 

public State getToState() { return toState; 

} 

public void setToState(State toState) { this.toState = toState; 

} 

public Shield getShield() { return shield; 



} 

public void setShield(Shield shield) { this.shield = shield; 

} 

} 

Maszyna stanu 

Wszystkie te elementy są zszywane razem w StateMachine. StateMachine jest podstawą zarządzania 

stanami w IRIS i zna stan początkowy, listę zdefiniowanych stanów, wszystkie przejścia między stanami 

zdefiniowane w konfiguracji IRIS oraz posiada metody dodawania stanu, dodawania przejścia i, co 

/ * 

* StateMachine jest klasą szkieletową do zarządzania stanem IRIS. Zawiera stan początkowy, mapę 

stanów, 

* oraz mapę przejść stanów, z których wszystkie są zdefiniowane w konfiguracji przesłony. 

* / 

public class StateMachine { 

/* 

* W stanie początkowym zawsze będzie predefiniowany stan początkowy, który będzie początkowym 

stanem konwersacji. 

* Stan początkowy jest inicjowany w klasie konfiguracyjnej Iris. 

*/ 

private State startState; 

// Mapa wszystkich zdefiniowanych stanów.  

private HashMap<String, State> states = new HashMap<String, State>(); 

// Mapa klucza przejścia i lista możliwych przejść.  

private HashMap<String, List<Transition>> stateTransitions = new HashMap<String, List<Transition»(); 

public void setStartState(State state) { this.startState = state; 

} 

// Metoda dodawania stanów do mapy stanów. 

private void addState(State state) { 

states.put(state.getName(), state); if (startState == null) { startState = state; 

} 

} 

/* 



* Metoda addTransition służy do dodawania przejścia z jednego stanu do drugiego. Wymaga nazwy 

celu, ze stanu i stanu, aby zdefiniować przejście. 

*/ 

public void addTransition(String intentName, State fromState, State toState) { 

// blhen no Shield jest przekazywana, jest przekazywana jako null.. 

addTransition(intentName, fromState, toState, null); 

} 

/* 

*  Przeciążona metoda addTransition, podobna do powyższej, ale przy tym przejściu należy 

zweryfikować Shield.. 

*/ 

public void addTransition(String intentName, State 

fromState, State toState, Shield shield) { 

if (!states.containsKey(fromState.getName())) { 

 addState(fromState); 

} 

if (!states.containsKey(toState.getName())) { 

 addState(toState); 

} 

String key = makeTransitionKey(intentName, fromState); 

List<Transition> transitionList = stateTransitions. 

get(key); 

if (transitionList == null) { 

transitionList = пей ArrayList<Transition>();  

stateTransitions.put(key, transitionList); 

} 

transitionList.add(new Transition(toState, shield)); 

} 

/* 

* Ta metoda jest sercem automatu stanowego. Otrzymuje dopasowany cel jako dane wejściowe wraz 

z sesją, aby poznać bieżący stan. Następnie wykonuje serię rzeczy: uzyskuje bieżący stan z sesji lub 

inicjuje stan początkowy, jeśli nie ma bieżącego stanu, a następnie pobiera dopasowany cel, generuje 



klucz przejścia do wyszukiwania w mapie przejścia, a na koniec uruchamia metodę wykonania stan 

docelowy i aktualizuje stan w sesji. 

*/ 

public String trigger(final Matchedlntent matchedlntent, final Session session) { 

State currentState = startState; 

// Pobiera aktualny stan z sesji. Jeśli jest to nowa sesja, będzie to wartość zerowa. 

String currentStateName = (String) session.getAttribute("currentStateName"); 

if (currentStateName != null) { 

currentState = states.get(currentStateName);  

//W tym momencie bieżący stan nie powinien mieć wartości null, dlatego zgłaszany jest wyjątek, 

ponieważ obsługa tego warunku jest nieznana. 

if (currentState == null) { 

throw new IllegalStateException("Illegal current state in session:" + currentStateName); 

} 

} 

Intent intent = matchedlntent.getlntent(); 

String intentName = (intent != null) ? intent. getName() : null; 

// cel nie powinien być tutaj pusty, ponieważ oczekuje się, że dopasowana cel będzie intencją z listy 

zdefiniowanych celu. 

 if (intentName == null) { 

throw new IllegalArgumentException("Request missing intent." + matchedlntent.toStringO); 

} 

// Wygeneruj klucz przejścia, używając wzorca „intentname- statename”. 

String key = makeTransitionKey(intentName, currentState); 

//  Pobierz listę przejść stanów docelowych z mapy przejść stanów. 

List<Transition> transitionToStateList = stateTra n s ition s.get(key); 

/* 

*Jeśli istnieje warunek, w którym cel jest ważna i aktualny stan jest ważny, ale nie ma zdefiniowanej 

transakcji, i jeśli nie ma definicji, gdzie iść, jest to stan niedozwolony i nie można go obsłużyć 

*/ 

if (transitionToStateList == null) { 

throw new IllegalStateException("Could not find state to transition to. Intent: " + intentName 



+ " Current State: " + currentState); 

} 

State transitionToState = null; 

// Znajdź pierwsze dopasowanie do stanu i sprawdź warunki osłony. Ta metoda wykonuje iteracje 

pojedynczo w celu znalezienia pomyślnego stanu docelowego przejścia. 

for (Transition transition : transitionToStateList)  

{ 

 if (transition.getShieldQ == null) { 

// Jeśli nie ma warunku osłony i istnieje prawidłowe przejście, przypisz przejścieToState jako stan 

docelowy. 

transitionToState = transition. 

getToState(); 

break; 

} else { 

//  Jeśli istnieje warunek osłony, zostanie on zweryfikowany i po pomyślnej weryfikacji stan docelowy 

zostanie przypisany jako  transitionToState. 

if (transition.getShield(). validate(matchedlntent, session)) { transitionToState = transition. 

getToState(); break; 

} 

} 

} 

// Jeśli automat stanu nie znalazł żadnych pasujących stanów, jest to stan niedozwolony, ponieważ nie 

został zdefiniowany.. 

if (transitionToState == null) { 

throw new IllegalStateException("Could not find state to transition to. Failed all guards. Intent: " 

+ intentName + " Current State: + currentState); 

} 

// Akcja do wykonania po pomyślnym przejściu i zwróceniu odpowiedzi. 

String response = transitionToState. execute(matchedlntent, session); 

// Bieżący stan jest teraz aktualizowany w sesji. 

session.setAttribute("currentStateName", transitionToState.getName()); 

return response; 

} 



/* 

* Klucz przejścia jest zdefiniowany do przechowywania klucza przejścia i listy przejść. 

*/ 

private String makeTransitionKey(String intentName, State state) { 

return intentName + + state.getName(); 

} 

} 

Skończyliśmy z definiowaniem klas bazowych i ich implementacjami. Do tej pory to, o czym 

rozmawialiśmy, stanowiło podstawę struktury IRIS. Przejdźmy teraz dalej, przedstawiając przykładowy 

biznesowy przypadek użycia i wykorzystajmy szczegóły do utworzenia określonych klas celu, ich gniazd, 

różnych stanów i możliwych przejść. 

Tworzenie niestandardowego chatbota na potrzeby przypadku zastosowania w ubezpieczeniach 

W Części 1 omówiliśmy niektóre z najczęstszych zastosowań chatbota w branży ubezpieczeń na życie. 

Teraz, gdy mamy już pojęcie o rdzeniu IRIS, przejdźmy do tworzenia chatbota zorientowanego na 

ubezpieczenia przy użyciu frameworka IRIS. Pod koniec tego ćwiczenia nasz chatbot powinien być w 

stanie zapewnić 

• Bilans konta 

• Wycena ubezpieczenia na życie 

• Status roszczenia 

• Doradca 

• Odpowiedzi na ogólne pytania 

• Trendy marketowe 

• Ceny akcji 

• Szczegóły pogody 

Architekturę funkcjonalną wysokiego poziomu opisano na rysunku. Istnieją kanały komunikacyjne 

klienta, takie jak Facebook Messenger, czat internetowy i Alexa, za pośrednictwem których 

użytkownicy mogą łączyć się z IRIS. Na rysunku  moduł integracji kanału działa jako moduł bramy. 

Integruje się z usługami, takimi jak Facebook Messenger, odbiera żądanie i przekazuje żądanie 

odpowiedzi IRIS. Odpowiedź jest odsyłana do Messengera przez ten moduł. Jest też IRIS Engine Core, 

który obsługuje całą logikę biznesową specyficzną dla domeny, która kontroluje zachowanie platformy 

chatbota, a także definiuje i zarządza przejściem z jednego stanu do drugiego. Core łączy się z silnikiem 

klasyfikacji celu, który przewiduje celna podstawie wypowiedzi użytkownika. Możliwości IRIS, o których 

rozmawialiśmy, wymagają modułu wyszukiwania informacji, który może przeszukiwać jego 

semantyczną bazę wiedzy, usługi ofertowej, która zapewnia wyceny ubezpieczenia na życie na 

podstawie danych wejściowych użytkownika, usługi wyszukiwania witryn internetowych, modułu 

użytkownika, który łączy się z bazą danych użytkowników w celu uzyskania konta informacje o saldzie, 

moduł roszczeń do pobierania szczegółów roszczenia i inne usługi stron trzecich w celu uzyskania 

trendów rynkowych, cen akcji i informacji o pogodzie. 



 

W naszym przykładowym przypadku użycia wymagamy zdefiniowania następujących celu: 

• AccountBalancelntent 

• AskForOuotelntent 

• ClaimStatusIntent 

• Exitlntent 

• FindAdvisorlntent 

• GeneralOuerylntent 

• GetAccTypelntent 

• GetClaimldlntent 

• MarketTrendlntent 

• StockPricelntent 

• Weatherlntent 

Tworzenie celu 

Utwórzmy klasę celów użytkownika o nazwie AccountBalancelntent: 

public class AccountBalancelntent extends Intent  

{ 

public AccountBalancelntent () { 

super ("accountBalanceIntent"); 

}} 



Wszystkie inne klasy celu są tworzone w ten sam sposób z ich nazwami celu. Niektóre z tych zamiarów 

będą miały również zdefiniowany jeden lub więcej przedziałów. AskForOuotelntent wymaga czterech 

slotów, aby podać wycenę ubezpieczenia na życie w naszym przykładzie: 

• Age (typ CustomNumericSlot) 

• Height (typ CustomNumericSlot) 

• Smoker (typ BooleanLiteralSlot) 

• Weight (typ CustomNumericSlot) 

AccountBalancelntent wymaga dwóch miejsc: typu konta, dla którego wymagane jest saldo konta, oraz 

kodu PIN użytkownika do uwierzytelnienia użytkownika, ipin to tylko sposób na zademonstrowanie, 

jak można przeprowadzić bardzo podstawowe uwierzytelnianie. W rzeczywistej implementacji należy 

stosować bardziej złożone formy uwierzytelniania. 

• Account Type (typ AccTypeSlot) 

• ipin (IPinSlottype) 

Cele ClaimStatusIntent i GetClaimldlntent wymagają claimld (typ AlphaNumericSlot) 

CustomNumericSIot 

Następnie zobaczmy kod pokazujący, jak wyżej wymienione typy slotów są zaimplementowane, aby 

zapewnić proste podejście do spełnienia naszych wymagań: 

/* 

* Niestandardowy slot numeryczny 

*/ 

public class CustomNumericSIot extends Slot { private String name; 

public CustomNumericSlot(String name) { super(); 

this .name = name; 

} 

/ * 

* match CustomNumericSIot przyjmuje wypowiedź użytkownika i zwraca wartość MatchedSlot, jeśli 

istnieje dopasowanie do slotu. 

* W tej metodzie używamy wyrażeń regularnych i słów zakodowanych na stałe do logiki liczbowej w 

celu zidentyfikowania liczby. 

* przykład - 18, osiemnaście * / 

public MatchedSlot match(String utterance) { 

String token = utterance.replaceAll("[A0-9]+", "") if (token.isEmptyO) { 

token = String.valueOf(wordStringToNumber (utterance)); 

} 



return new MatchedSlot(this, token, token. toLowerCase()); 

} 

/* 

* Ta metoda konwertuje słowa na liczby. 

*/ 

public Number wordStringToNumber(String wordstring) { 

if (wordstring == null || wordstring.length() < l) { return null; 

} 

wordstring = wordstring.replaceAll("-", " ");  

wordstring = wordstring.replaceAll(",", " ");  

wordstring = wordstring.toLowerCase().replaceAll (" and", " "); 

String[] splittedParts = wordstring.trim(). split("\\s+"); 

long finalResult = 0; long result = 0; 

for (String str : splittedParts) { 

if (str.equalsIgnoreCase("zero")) { result += 0; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("one")) { result += 1; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("two")) { result += 2; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("three")) { result += B; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("four")) { result += 4; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("five")) { result += 5; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("six")) { result += 6; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("seven")) { result += 7; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("eight")) { result += 8; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("nine")) { result += 9; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("ten")) { result += 10; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("eleven")) { result += 11; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("twelve")) { result += 12; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("thirteen")) { result += 13; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("fourteen")) { result += 14; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("fifteen")) { result += 15; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("sixteen")) { result += 16; 



} else if (str.equalsIgnoreCase("seventeen")) { result += 17; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("eighteen")) { result += 18; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("nineteen")) { result += 19; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("twenty")) { 

result += 20; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("thirty")) { result += 30; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("forty")) { result += 40; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("fifty")) { result += 50; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("sixty")) { result += 60; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("seventy")) { result += 70; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("eighty")) { result += 80; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("ninety")) { result += 90; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("hundred")) { result *= 100; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("thousand")) { result *= 1000; finalResult += result; result = 0; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("million")) { result *= 1000000; finalResult += result; result = 0; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("billion")) { result *= 1000000000; finalResult += result; result = 0; 

} else if (str.equalsIgnoreCase("trillion")) { result *= 1000000000000L; 

finalResult += result; result = 0; 

} else { 

// nieznane słowo  

return null; 

} 

} 

finalResult += result; result = 0; return finalResult; 

} 

^Override 

public String getName() { return name; 

} 

} 

BooleanLiteralSIot 

W tym miejscu wyróżniliśmy fragment metody dopasowania klasy BooleanLiteralSIot: 



/* 

* metoda dopasowania typu BooleanLiteralSIot. Musisz w jakikolwiek sposób rozpoznać, czy 

użytkownik miał na myśli nie czy tak. Jednym z najprostszych sposobów realizacji tego jest weryfikacja 

za pomocą ciągu pasującego do najczęściej używanych słów 

*/ 

@0verride 

public MatchedSlot match(String utterance) { 

if (utterance.toLowerCase().contains("yes")  

| utterance.toLowerCase().contains("yeah") 

| utterance.toLowerCase(). contains("ya") | 

| utterance. toLowerCase().contains("yup")) 

{  

return new MatchedSlot(this, utterance, "yes");  

} 

 else if (utterance.toLowerCase().contains("no") 

| utterance.toLowerCase().contains("na") 

| utterance.toLowerCase(). contains("nopes") | 

| utterance. toLowerCase().contains("noo") 

| utterance.toLowerCase(). contains("nope") | 

| utterance. toLowerCase().contains("dont") 

| utterance.toLowerCase(). contains("don't") | 

| utterance. toLowerCase().contains("do not")) {  

return new MatchedSlot(this, utterance, "no"); 

} 

return null; 

} 

AccTypeSlot 

AccTypeSlot jest zaimplementowany w celu zrozumienia typu konta. Jeśli nie dojdzie do dopasowania 

boksu, aparat stanu wyświetli monit ponownie, ponieważ system nie może zidentyfikować typu konta: 

/ * 

* W przypadku, gdy chcemy zrozumieć, jakiego rodzaju salda konta szuka użytkownik, prostą metodą 

jest zastosowanie 



* ciąg znaków dopasowania możliwych typów kont. Ponieważ szukamy tylko tego, czy wyrażenie 

zawiera którekolwiek z tych słów kluczowych, 

* uwzględniono wszystkie poniższe możliwości: 

* Szukam salda konta rent 

* renty 

* saldo rent 

* powiedz saldo 401k 

* chcę mojego salda emerytalnego itp. 

* / 

@Override 

public MatchedSlot match(String utterance) { 

if (utterance.toLowerCase().contains("annuities") 

| utterance.toLowerCase().contains("annuity"))  

{  

return new MatchedSlot(this, "annuities", "annuities"); 

}  

else if (utterance.toLowerCase().contains("401k") 

| utterance.toLowerCase().contains("retirement") 

|| utterance.toLowerCase(). contains("401") | 

| utterance. toLowerCase().contains("40l k"))  

{ return new MatchedSlot(this, "401k", "401k"); 

} 

return null; 

} 

IPinSlot 

W rzeczywistej implementacji ten typ slotu może nie być zdefiniowany, ale aby podkreślić, w jaki 

sposób można zaimplementować uwierzytelnianie podstawowe, używamy tej encji. W przykładzie 

wzięliśmy pod uwagę, że użytkownicy będą mieli swój własny ipin wygenerowany w jakiś sposób i 

zapisany na zapleczu i że będzie to liczba sześciocyfrowa. W prawdziwym świecie będzie istnieć 

znacznie bardziej złożona liczba i zestaw mechanizmów uwierzytelniania, takich jak nazwa 

użytkownika, hasło i kod pocztowy. W poniższym fragmencie metody, jeśli wartość wynosi 123456, 

tylko wtedy zostanie wyświetlone saldo konta. Każda inna liczba spowoduje nieprawidłowy adres IP 

podany przez użytkownika. Ostrzeżenie LNigdy nie wdrażaj tak słabego systemu uwierzytelniania. 

Zagrozi bezpieczeństwu Twojego przedsiębiorstwa. Celem jest jedynie uzupełnienie toku dyskusji. W 

żaden sposób nie popieramy tak słabego uwierzytelniania. 



@0verride 

public MatchedSlot match(String token) { 

if (token.matches("[0-9]+") && token.length() == 6 && token.equalsIgnoreCase("123456")) { 

return new MatchedSlot(this, token, token); 

} 

return null; 

} 

AlphaNumericSIot 

Jak sama nazwa wskazuje, jednostka ma być alfanumeryczna, a jeśli istnieje słowo, które jest 

alfanumeryczne, zwracana jest wartość MatchedSlot. W tym przykładzie AphaNumericSlot jest 

używany do przetwarzania oświadczeń alfanumerycznych. 

@0verride 

/ * 

* Wypowiedź użytkownika jest dzielona na tokeny wypowiedzi, trzeba więc sprawdzić, czy w 

wypowiedzi jest jakieś słowo alfanumeryczne 

* Ta implementacja jest przydatna w scenariuszach wymienionych poniżej: 

* mój identyfikator roszczenia to gi! 23 Czy możesz określić status roszczenia? 

* ubiegaj się o status abc! 23 

* / 

ArrayList<String> utteranceTokens = пей ArrayList<String>(Arrays.asList(utterance.split ("\\s+"))); 

String claimld = null; 

for (String token : utteranceTokens) { 

if (!token.matches("[a-zA-Z]+"))  

{ token = token.replace(".", token = token.trim(); claimld = token; 

return new MatchedSlot(this, claimld, claimld); 

} 

} 

return null; 

} 

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy wszystkie możliwe cele, które zostaną sklasyfikowane przez naszą usługę 

klasyfikacji celu, zdefiniowane gniazda i typ gniazda, zobaczmy, jak wygląda konfiguracja IRIS. Jak 

wyjaśniono, intencje, dopasowanie celu, dopasowanie gniazda oraz różne typy gniazd i gniazd są 

zdefiniowane w klasie iguration IrisConf. 



IrisConfiguration 

Klasę IrisConfiguration umieściliśmy w osobnym pakiecie o nazwie com. irys. bot.config: 

public class IrisConfiguration { 

public IntentMatcherService getlntentMatcherServiceQ { 

CustomSlotMatcher slotMatcher = new CustomSlotMatcher(); 

IntentMatcherService intentMatcherService = new Int entMatcherService(slotMatcher); 

Intent findAdvisorlntent = new FindAdvisorIntent(); 

Intent askForOuotelntent = new AskForOuoteIntent(); 

// Sloty do realizacji zamiarów askForOuote 

askForOuotelntent.addSlot(new 

CustomNumericSlot("age")); 

askForOuotelntent.addSlot(new 

CustomNumericSlot("height")); 

askForOuotelntent.addSlot(new 

CustomNumericSlot("weight")); 

askForOuotelntent.addSlot(new 

Boolean LiteralSlot("smoked")); 

Intent generalOuerylntent = new GeneralOueryIntent(); 

Intent stockPricelntent = new StockPriceIntent(); 

Intent marketTrendlntent = new MarketTrendIntent(); 

Intent accountBalancelntent = new AccountBalanceIntent();  

accountBalancelntent.addSlot(new AccTypeSlot("accType")); 

accountBalanceIntent.addSlot(new IpinSlot("ipin")); 

Intent getAccTypeIntent = new GetAccTypeIntent(); 

getAccTypeIntent.addSlot(new 

AccTypeSlot("accType")); 

getAccTypeIntent.addSlot(new IpinSlot("ipin")); 

Intent weatherIntent = new WeatherIntent(); 

Intent claimStatusIntent = new ClaimStatusIntent(); 

claimStatusIntent.addSlot(new 

AlphaNumericSlot("claimId")); 



Intent getClaimIdIntent = new GetClaimIdIntent(); 

getClaimIdIntent.addSlot(new 

AlphaNumericSlot("claimId")); 

Intent exitIntent = new ExitIntent(); 

/* 

*  Wszystkie intencje, które zdefiniowaliśmy powyżej, są dodawane do usługi dopasowywania celu 

*/ 

intentMatcherService.addIntent(findAdvisorIntent); 

intentMatcherService.addIntent(askForQuoteIntent); 

intentMatcherService.addIntent(generalQueryIntent); 

intentMatcherService.addIntent(stockPriceIntent); 

intentMatcherService.addIntent(marketTrendIntent); 

intentMatcherService.addIntent(exitIntent); 

intentMatcherService.addIntent(getAccTypeIntent); 

intentMatcherService.addIntent(accountBalanceIntent); 

intentMatcherService.addIntent(weatherIntent); 

intentMatcherService.addIntent(claimStatusIntent); 

return intentMatcherService; 

} 

public StateMachine getStateMachineQ { 

// omówione szczegółowo poniżej  

return null; 

} 

} 

Dodawanie stanów 

Zanim dodamy konfiguracje automatu stanów, zobaczmy, ile mamy możliwych stanów: 

1. Stan początkowy 

2. Zapytaj o stan wyceny 

3. Uzyskaj stan wyceny 

4. Znajdź stan doradcy 

5. Ogólny stan zapytania 



6. Stan ceny akcji 

7. Stan trendów rynkowych 

8. Sprawdź stan salda konta 

9. Pobierz stan typu konta 

10. Pobierz stan pogody 

11. Uzyskaj stan statusu roszczenia 

12. Stan wyjścia 

Metoda getStateMachine została dodana do IrisConfiguration ze stanami wymienionymi powyżej: 

public StateMachine getStateMachine() { 

/* 

Tworzy instancję StateMachine, która przechowuje stan początkowy, mapę stanów i mapę przejść 

stanów, z których wszystkie są zdefiniowane poniżej w IrisConfiguration. 

*/ 

StateMachine StateMachine = new StateMachine();  

State startState = new StartState(); 

State askforQuoteState = new AskForQuoteState();  

State getQuoteState = new GetQuoteState(); 

Shield haveQuoteDetailShield = new HaveQuoteDetailShield(); 

Shield dontHaveQuoteDetailsShield = new DontHaveQuoteDetailsShield(); 

State findAdvisorState = new FindAdvisorState();  

tate generalQueryState = new GeneralQueryState();  

State stockPriceState = new StockPriceState(); 

State marketTrendState = new MarketTrendState(); 

State getAccountBalanceState = new GetAccountBalanceState(); 

Shield haveAccTypeShield = new HaveAccTypeShield();  

Shield dontHaveAccTypeShield = new DontHaveAccTypeShield(); 

State getAccTypeState = new GetAccTypeState(); 

State getWeatherState = new GetWeatherState(); 

State getClaimStatusState = new GetClaimStatus(); 

 Shield haveClaimIdShield = new HaveClaimIdShield(); 

State getClaimldState = new GetClaimIdState();  



State exitState = new ExitStateQ; 

/* 

* Tutaj inicjalizujemy stan początkowy. Metoda wykonywania stanu Start nigdy nie powinna być 

wywoływana. 

*/ 

stateMachine.setStartState(startState); 

/* 

*Musi tutaj zdefiniować przejścia stanów. 

*/ 

} 

W metodzie getStateMachine definiujemy klasy stanu oraz Shields. 

Shields 

Jak już wspomniano, tarcze zapewniają logiczny warunek przejścia z jednego stanu do drugiego. Jeśli 

wszystkie informacje wymagane do przejścia do innego stanu są dostępne, Shields zwraca wartość 

true. W naszym przykładzie implementujemy pięć osłon w metodzie getStateMachine, z których każda 

implementuje metodę validate. 

DontHaveAccTypeShield 

Potrzebujemy accType i prawidłowego ipin, aby przejść do GetAccountBalanceState. Ta tarcza zwraca 

prawdę, jeśli którykolwiek z nich nie jest dostarczony 

public boolean validate(MatchedIntent match, Session session) {  

// zapisz sloty do sesji 

SessionStorage.saveSlotsToSession(match, session); 

// Pobierz wszystkie jednostki walidacyjne z sesji 

String accType = SessionStorage.getStringFromSlotOrSession(match, session, "accType", null); 

String ipin = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "ipin", null); 

// Zwraca wartość true, jeśli accType lub ipin ma wartość null. 

return (accType == null || ipin == null); 

} 

DontHaveQuoteDetailsShield 

Potrzebujemy wieku, informacji o palaczu, wzrostu i wagi, aby zapewnić kwalifikowalność do wyceny 

ubezpieczenia. Ta tarcza zwraca prawdę, jeśli nie mamy informacji o żadnym z nich. Stan pozostaje w 

AskForOuoteState, dopóki nie otrzymamy odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie przejdzie do 

GetOuoteState. 

public boolean validate(MatchedIntent match, Session session) { 



// Zapisz sloty w sesji. 

SessionStorage.saveSlotsToSession(match, session); 

String age = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "age", null); 

String smoked = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "smoked", null); 

String height = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "height", null); 

String weight = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "weight", null); 

/* 

* Jeśli nie mamy wypełnionych wszystkich slotów, musimy zwrócić wartość true, aby stan askForOuote 

został ponownie wykonany. Ponieważ w stanie askForOuote zadawanych jest wiele pytań, o ile nie 

zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania i nie zostaną wypełnione wszystkie wartości, stan 

pozostaje taki sam, chyba że celużytkownika ulegnie zmianie 

*/ 

return (age == null || smoked == null || height == null || weight == null); 

} 

HaveAccTypeShield 

Ta tarcza zwraca wartość true, jeśli zarówno accType, jak i ipin są dostępne od użytkownika i umożliwia 

przejście do GetAccountBalanceState: 

Public boolean validate(MatchedIntent match, Session session)  

{ SessionStorage.saveSlotsToSession(match, session);  

String accType = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "accType", null); 

String ipin = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "ipin", null); 

//Zwraca wartość true tylko wtedy, gdy dostępne są opcje accType i ipin. 

 return (accType != null && ipin != null); 

} 

HaveClaimldShield 

Ta tarcza zwraca wartość true, jeśli claimld nie jest null i dlatego umożliwia przejście do stanu 

GetClaimStatus: 

public boolean validate(MatchedIntent request, Session session) 

 { SessionStorage.saveSlotsToSession(request, session);  

String claimld = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(request, session, "claimld", null); 

// Zwraca wartość true tylko wtedy, gdy parametr claimld nie jest null. 

 return (claimld != null); 

} 



HaveQuoteDetailShield 

Ta tarcza zwraca wartość true, jeśli obecne są wszystkie wartości wymagane do przejścia do 

GetOuoteState: 

public boolean validate(MatchedIntent match, Session session) {  

// Zapisuje sloty do sesji 

SessionStorage.saveSlotsToSession(match, session); 

//  Pobiera wszystkie jednostki walidacyjne z sesji. 

String age = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "age", null); 

String smoked = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "smoked", null); 

String height = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "height", null); 

String weight = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(match, session, "weight", null); 

//Zwraca prawdę, jeśli istnieją wszystkie wartości, w przeciwnym razie zwraca fałsz.  

return (age != null && smoked != null && height ! = null &8( weight != null); 

} 

Mamy jeszcze dwie rzeczy do omówienia, aby ukończyć koncepcje związane z iguracją IrisConf: 

• Metoda wykonania każdego stanu 

• Przejścia stanów 

Dodawanie metod wykonywania 

Zacznijmy od zaimplementowania metody execute każdego stanu opisanego w przykładzie. 

ExitState 

Metoda execute klasy ExitState odpowiada prostą odpowiedzią. W rzeczywistej implementacji może 

również obsługiwać zapisywanie sesji i kontekstu w trwałym magazynie przed ich zresetowaniem. 

public class ExitState extends State { public ExitState() { 

super("exitState"); 

} 

/* 

* Po osiągnięciu tego stanu wywoływana jest metoda execute. 

W rezultacie odpowiedź jest odsyłana. 

*/ 

@0verride 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, 

Session session) { 



String reply = "Anything else that I may help you 

with?"; 

return reply; 

} 

} 

FindAdvisorState 

Metoda wykonywania programu FindAdvisorState zazwyczaj wywołuje interfejs API wyszukiwania z 

wymaganymi parametrami, takimi jak nazwa doradcy, kod pocztowy itp., Aby zwrócić odpowiednich 

doradców do użytkownika. Pokazujemy, jak tu dotrzeć, ale pomijamy realizację. 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session) 

{ String reply = "You know what, I dont have the data about financial advisors with me." 

+ "\ nAle mam nadzieję, że rozumiesz, że z pewnością mógłbym ci to dostarczyć, gdybym był 

podłączony do bazy danych. \ n" 

+ "Dam znać mojemu szefowi, że o to prosisz. Następnym razem, gdy nie będziesz rozczarowany, 

obiecuję. \ N Tutaj, na razie zapytaj mnie o coś innego!"; 

return reply; 

} 

GetAccountBalanceState 

Metoda wykonania tego stanu zwraca saldo konta. Przejście do tego stanu następuje tylko wtedy, gdy 

tarcza potwierdzi, że mamy typ konta i ipin. 

Public String execute(MatchedIntent matchedlntent, 

Session session) { 

String reply = null; 

Random rand = new Random(); 

String accType = SessionStorage.getStringFromSlotOr  

Session(matchedIntent, session, "accType", null);  

if (accType.equalsIgnoreCase("Annuities")) { 

/* 

* W rzeczywistej implementacji dzwonilibyśmy do usługi lub wysyłali zapytania do bazy danych w celu 

uzyskania salda konta. Ze względu na implementację zwracamy tutaj losową liczbę całkowitą. 

*/ 

reply = "Your Annuities account balance is: " + (rand.nextInt(1000) + 100) + 

+ "XnAnything else that I can do for you? "; 



} else if (accType.equalsIgnoreCase("40lk")) 

reply = "Your 401K account balance is: " + (rand.nextlnt(4000) + 500) + 

+ "\nAnything else that you want to know? 

else 

reply = "Sorry, I am not able to retrieve your " + accType + " balance right nowAnHow else can I help 

you? 

/* 

* Szczegóły slotu zapisane wcześniej w atrybutach sesji są teraz usuwane. Nie może on przechowywać 

tych szczegółów nawet na poziomie sesji, ponieważ użytkownik może ponownie zażądać salda konta, 

ale tym razem może potrzebować szczegółów salda innego typu konta. Jednak nadal przechowujemy 

te wartości w sesji, dopóki nie dotrzemy tutaj, abyśmy wiedzieli, że użytkownik odpowiedział na te 

informacje, a osłony mogą następnie zweryfikować. 

*/ 

session.removeAttribute("acctype");  

session.removeAttribute("getaccTypeprompt"); 

 session.removeAttribute("getipinprompt");  

session.removeAttribute("ipin"s); 

return reply; 

} 

GetAccTypeState 

Metoda wykonania tego stanu wyświetla monit o podanie przez użytkownika informacji o adresie IP i 

typie konta. 

public String execute(MatchedIntent matchedIntent, 

Session session) { 

SessionStorage.saveSlotsToSession(matchedIntent, 

session); 

String reply = null; 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedIntent, session, "ipin", null) == null) { 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedIntent, session, "getipinprompt", null) == null) 

reply = "Sure I will help you with that! Since this is a confidential information, I will need additional 

details to verify " 

+ "your identity. Can you tell me your 6 digits IPIN please?"; 

else 



reply = "Either you have not entered 6 digits code or the IPIN entered by you is incorrect. Please verify 

and type again !"; session.setAttribute("getipinprompt", "flag1"); 

} 

else if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession( matchedIntent, session, "accType", null) == null) { 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(matchedIntent, session, "getaccTypeprompt", null) == 

null) 

reply = "Your IPIN was successfully verified. Are you looking for Annuities balance or 401k account 

balance?"; 

else 

reply = "I did not understand that. 

Did you say annuities or 401k?"; session.setAttribute("getaccTypeprompt", "flagl"); 

} 

return reply; 

} 

GetClaimldState 

Metoda execute tego stanu uzyskuje identyfikator roszczenia z wypowiedzi użytkownika i ustawia go 

w atrybucie sesji. 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, 

Session session) { 

SessionStorage.saveSlotsToSession(matchedlntent, session); 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedlntent, session, "claimld", null) == null)  

{ if (SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(matchedIntent, session, "getclaimidprompt", null) == 

null) 

reply = "No Problem. Could you tell me the Claim Id Please?"; 

else 

reply = "Sorry, I did not get the claim ID. Can you please re-enter it?"; 

} 

session.setAttribute("getclaimidprompt", "flagl");  

return reply; 

} 

AskForQuoteState 

Metoda execute tego stanu pobiera od użytkownika wiek, informacje o palaczu, wzrost i wagę. 

Przechowuje również ostatnie pytanie zadane w celu odwzorowania go z powrotem na następną 

odpowiedź 



public String execute(MatchedIntent matchedlntent, 

Session session) { 

SessionStorage.saveSlotsToSession(matchedIntent, 

session); 

// Odpowiedź domyślna 

String reply = "I am having trouble understanding..."; // Checking for age 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedlntent, session, "age", null) == null) { 

// Wiek jest ustawiony w sesji jako ostatnie pytanie zadane w askOuote w tym momencie 

session.setAttribute("askOuoteLastOuestion", "age"); 

/* 

* Aby rozróżnić, czy zadajemy to pytanie po raz pierwszy, czy wcześniej, a użytkownik nie odpowiedział, 

używamy „getageprompt”. Jeśli wartość „getageprompt” jest zerowa, nie zadawaliśmy tego pytania 

użytkownikowi wcześniej w tej konkretnej sesji. Pomaga to w odróżnieniu wiadomości zwrotnej. 

*/ 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession(matchedIntent, session, "getageprompt", null) == null) 

reply = "Sure, I will help you with that. May I know your age?"; 

else 

/* 

*Powiedzmy, że oczekujemy, że użytkownik poda swój wiek i to jest aktualne pytanie w rozmowie. 

Jednak zamiast odpowiadać na temat wieku, użytkownik zmienia zamiar, pytając o pogodę. IRIS jest 

zaprojektowany do obsługi zamiarów przełączania się z jednego kontekstu na inny. Ale następnym 

razem, jeśli użytkownik zechce ponownie otrzymać wycenę, nie będziemy zadawać pytań, na które już 

udzielono odpowiedzi, a nawet wiadomość zapytaj będzie inna, tak jak jest to wspomniane w 

wiadomości z odpowiedzią if-else tutaj. 

 */ 

reply = "I am not sure if I got your age right last time. Please type again"; 

// Ustawienie getageprompt w sesji, aby odnotować, że wiek był wcześniej pytany.. 

session.setAttribute("getageprompt", "flagl"); 

//  Ta sama logika palenia dotyczy tego, czy użytkownik odpowiedział na swój status, czy nie.. 

} else if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedlntent, session, "smoked", null) == null) 

{ session.setAttribute("askOuoteLastOuestion", "smoked"); 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedlntent, session, "getsmokedprompt", null) == 

null) 

reply = "Have you smoked in the last 12 months?"; 



else 

reply = "Last time you did not tell me if you smoked in the last 12 months, Have you?"; 

session.setAttribute("getsmokedprompt", 

"flag1"); 

// Ta sama logika dotyczy wysokości. 

} else if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedIntent, session, "height", null) == null)  

{  

session.setAttribute("askQuoteLastQuestion", "height"); 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedIntent, session, "getheightprompt", null) == 

null) 

reply = "What's your height (in centimeters)?"; 

else 

reply = "What's your height (in centimeters)? Please help me understand again?"; 

session.setAttribute("getheightprompt", 

"flag1"); 

// Na koniec ta sama logika dla wagi.. 

} else if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedIntent, session, "weight", null) == null) { 

session.setAttribute("askQuoteLastQuestion", "weight"); 

if (SessionStorage.getStringFromSlotOrSession (matchedlntent, session, "getweightprompt", null) == 

null) 

reply = "What's your weight (in pounds)?"; 

else 

reply = "Tell me your weight in pounds again. I did not get it the last time"; 

session.setAttribute("getweightprompt", "flagl"); 

} 

return reply; 

} 

GetQuoteState 

Metoda wykonania tego stanu zapewnia kwalifikowalność oferty na podstawie wieku, informacji o 

palaczu, wzrostu i wagi. Metoda implementuje prostą logikę biznesową do obliczenia, czy użytkownik 

kwalifikuje się, czy nie. Jednak w prawdziwym scenariuszu istnieje bardziej złożona logika biznesowa i 

wszystkie te informacje zostaną przekazane do innego interfejsu API, który dostarczy informacje 

dotyczące uprawnień. 

Public String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session) { 



SessionStorage.saveSlotsToSession(matchedlntent, session); 

Boolean eligible = true; 

String answer = 

int age = Integer.parseInt(SessionStorage.getString FromSlotOrSession(matchedIntent, session, "age", 

null)); 

String smoked = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(matchedIntent, session, "smoked", null); 

int weight = Integer.parseInt(SessionStorage.get StringFromSlotOrSession(matchedIntent, session, 

"weight", null)); 

int height = Integer.parseInt(SessionStorage.get StringFromSlotOrSession(matchedIntent, session, 

"height", null)); 

/* 

* Sprawdzanie logiki biznesowej i obliczanie BMI (wskaźnika masy ciała). 

* W tym przykładzie kwalifikowalność jest definiowana na podstawie tego, czy BMI jest mniejsze lub 

większe niż 33 

*/ 

if (age > 60 || age < 18) eligible = false; 

if (smoked.equalsIgnoreCase("yes")) eligible = false; 

double weightInKilos = weight * 0.453592; double heightInMeters = ((double) height) / 100; double 

bmi = weightInKilos / Math. pow(heightInMeters, 2.0); 

if (bmi > 33) 

eligible = false; 

if (eligible) { 

answer = "Great News! You are eligible for an accelerated UW Decision.\nPlease proceed with your 

application " 

+ "at this link: https://www. dummylink.com \n" 

+ "Anything else that I could help you with?"; 

} else { 

answer = "Unfortunately, You are not eligible for an Accelerated UW Decision.\nPlease register at 

https://www.dummylink.com " 

+ "and our representatives will contact with you shortly to further process your application^" 

+ "Anything else that I could help you with?"; 

} 

/* 



* Usuń atrybuty zapisane w sesji. Wszystkie te cztery atrybuty są w tym przykładzie traktowane jako 

krótkoterminowe. Sesję wykorzystaliśmy również do przechowywania informacji o tym, o które 

automaty pytać, a które nie na podstawie tego, czy użytkownik odpowiedział na nie. 

*/ 

session.removeAttribute("getageprompt"); 

 session.removeAttribute("getsmokedprompt"); 

 session.removeAttribute("getheightprompt"); 

 session.removeAttribute("getweightprompt"); 

 session.removeAttribute("askquotelastquestion"); 

session.removeAttribute("height"); 

 session.removeAttribute("age");  

session.removeAttribute("smoked"); 

 session.removeAttribute("weight");  

return answer; 

} 

Stan Start 

Stan ten jest domyślnie stanem początkowym i stanem „bieżącym”, gdy użytkownik wchodzi w 

interakcję w nowej sesji. Stan początkowy nigdy nie jest wykonywany z powodu jakiegokolwiek 

zachowania. 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session) { 

throw new IllegalStateException("You shouldn't be executing this state!"); 

} 

GeneralQueryState 

Wspomnieliśmy, że w chatbocie, w którym występuje wiele celu, takich jak użytkownik poszukujący 

salda konta, statusu roszczenia, szczegółów pogody, wyceny ubezpieczenia na życie itp., Ogólne 

zapytanie nie jest wyraźnym celem. Klasyfikujemy wypowiedź do ogólnego zapytania, jeśli żadna inna 

cel nie pasuje wyraźnie. W ogólnym stanie zapytania wykonujemy dwa kroki: 

1. Dopasuj, jeśli wypowiedź użytkownika jest pytaniem, na które odpowiedź znajduje się w naszym 

repozytorium wiedzy. Repozytorium wiedzy to miejsce, w którym przechowywane są najczęściej 

zadawane pytania i odpowiedzi. W repozytorium wiedzy można również przeanalizować ogólne 

informacje o użytkowniku i przechowywać je w sposób umożliwiający wyszukanie sensownej 

odpowiedzi. Repozytorium wiedzy można przedstawić w postaci wykresu, sieci semantycznej RDF lub 

zaimplementować za pomocą prostej wyszukiwarki. 

2. Jeśli w naszym repozytorium wiedzy nie ma pasującej odpowiedzi, przeszukujemy nasz portal, aby 

znaleźć pasujące wyniki, na które można odpowiedzieć użytkownikowi. Jeśli nie ma również 



odpowiedzi  z usługi wyszukiwania, odpowiadamy użytkownikowi, mówiąc, że nie możemy pomóc w 

tej sprawie, ponieważ nie mamy teraz zbyt wielu informacji na jego temat, 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session) { 

String answer = "I am so Sorry, I do not have any information related to your query. Can I help you with 

something else?"; 

String uri = "https://www.dummy-knowledge-base- 

service-url?inputString="; 

uri = uri + matchedlntent.getUtterance(); 

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); String result = restTemplate.getForObject(uri, 

String.class); 

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); try { 

if(result!=null){ 

/* 

*  Jeśli wynik nie jest zerowy i zawiera odpowiedź (odpowiedź), analizujemy te informacje i 

przypisujemy je do zmiennej odpowiedzi answer = "PARSED-INFORMACJE z wyniku" + "\ nCzy jeszcze 

chcesz zapytać?"; 

*/ 

* Jeśli nie uzyskano odpowiedzi z repozytorium wiedzy, wówczas aby ponownie wypełnić jakąś 

poprawną odpowiedź, wywołujemy interfejs API wyszukiwania korporacyjnego i przekazujemy 

wypowiedź jako ciąg wyszukiwania. 

*/ 

uri = "https://www.my-enterprise- 

website.com/searchservice/fullsearch?& 

inputSearchString="; 

/* 

* Wypowiedź jest dodawana do żądania HTTP GET. W zależności od implementacji może to być GET 

lub POST, a usługa może mieć różne parametry. 

*/ 

uri = uri + matchedlntent. getUtterance(); result = restTemplate. getForObject(uri, String.class); 

mapper = new ObjectMapper(); try { 

/* 

* Tutaj próbujemy przeanalizować odpowiedź JSON i jeśli w wyszukiwarce jest wynik z przyzwoitym 

wynikiem, to czytamy tytuł i opis wyniku i dodajemy go przed odesłaniem odpowiedzi. 

*/ 

answer = "Sorry I do not have an exact answer to this right now. 



+ "You may get some details on the page - " + "TITLE OF THE PAGE OBTAINED FROM RESPONSE" 

+ ". Click here -> " + "URL LINK" + " for more info." 

+ "XnAnything else that you would like to ask?"; 

} catch (Exception e) { 

answer = "I am so Sorry, I do not have any information related to your query. Can I help you with 

something else?"; 

} 

} 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

answer = "I am so Sorry, I do not have any information related to your query. Can I help you with 

something else?"; 

} 

return answer; 

} 

Trendy rynkowe, ceny akcji, stan pogody i stan roszczeń wymagają integracji z zewnętrznymi źródłami 

danych lub połączenia z bazą danych. Omówimy to szczegółowo w następnym rozdziale. 

Dodawanie przejść między stanami 

W metodzie getStateMachine klasy IrisConf iguration definiujemy przejścia z jednego stanu do 

drugiego. Na przykład możemy przejść do dowolnego stanu ze stanu początkowego, jak wyjaśniono w 

poniższym fragmencie. Pierwszy argument metody addTransition to nazwa celu, drugi argument to 

stan bieżący, trzeci argument to stan docelowy, a czwarty to opcjonalna tarcza. W tym przykładzie, 

ponieważ definiujemy przejścia od startState i fromState, wszystkie przejścia będą miały wartość 

startState. 

/* 

* To przejście mówi, że jeśli jesteśmy w stanie początkowym i uzyskamy ogólny Intent Oueryl, 

* pozostajemy w generalOueryState (i wyzwalaczu metody wykonania tego stanu).  

*/ 

stateMachine.addTransition("generalOuerylntent", 

startState, generalOueryState); 

/* 

* To przejście mówi, że jeśli jesteśmy w stanie początkowym i uzyskamy intencję askForOuotelntent, 

* zmieniamy na stan docelowy, którym jest getOuoteState, jeśli warunki osłony są sprawdzone. 

* W przeciwnym razie sprawdzamy następny warunek przejścia. 



*/ 

stateMachine.addTransition("askForOuotelntent", 

startState, getOuoteState, haveOuoteDetailShield); 

/* 

* Jeśli warunki osłony nie są zatwierdzone dla askForOuotelntent, oznacza to, że nie mamy wszystkich 

informacji 

* do przejścia na getOuoteState, który zawiera szczegóły oferty. Dlatego w takim przypadku 

przełączamy się na askforOuoteState bez potrzeby 

* tarczy. 

*/ 

stateMachine.addTransition("askForOuoteIntent", startState, askforOuoteState); 

stateMachine.addTransition("findAdvisorIntent", startState, findAdvisorState); 

stateMachine.addTransition("stockPriceIntent", startState, stockPriceState); 

stateMachine.addTransition("marketTrendIntent", startState, marketTrendState); 

/* 

* Jeśli jesteśmy w stanie startowym, a użytkownik zamierza uzyskać saldo konta, sprawdzamy tarczą, 

jeśli mamy typ konta 

* i szczegóły IPIN, aby przełączyć się na getAccountBalanceState i wyzwolić jego metodę wykonania.  

*/ 

stateMachine.addTransition("accountBalanceIntent", startState, getAccountBalanceState, 

haveAccTypeShield); 

/* 

* W przeciwnym razie, jeśli tarcza nie sprawdza poprawności, oznacza to, że nie mamy wszystkich 

szczegółów i dlatego przełączamy się na getAccTypeState 

* aby poznać wszystkie szczegóły. 

*/ 

stateMachine.addTransition("accountBalanceIntent", startState, getAccTypeState); 

stateMachine.addTransition("weatherIntent", startState, getWeatherState); 

stateMachine.addTransition("claimStatusIntent", startState, getClaimStatusState, haveClaimIdShield); 

stateMachine.addTransition("claimStatusIntent", startState, getClaimIdState);  

Podobnie możemy zdefiniować przejścia stanów ze stanu findAdvisor:  

stateMachine.addTransition("exitIntent", findAdvisorState, exitState); 

stateMachine.addTransition("marketTrendIntent", findAdvisorState, marketTrendState); 

stateMachine.addTransition("findAdvisorIntent", findAdvisorState, findAdvisorState); 

stateMachine.addTransition("askForQuoteIntent", findAdvisorState, askforQuoteState); 

stateMachine.addTransition("generalQueryIntent", findAdvisorState, generalQueryState); 



stateMachine.addTransition("weatherIntent", findAdvisorState, getWeatherState); 

stateMachine.addTransition("claimStatusIntent", findAdvisorState, getClaimStatusState, 

haveClaimIdShield); 

stateMachine.addTransition("claimStatusIntent", findAdvisorState, getClaimIdState); 

stateMachine.addTransition("accountBalanceIntent", findAdvisorState, getAccountBalanceState, 

haveAccTypeShield); 

stateMachine.addTransition("accountBalanceIntent", findAdvisorState, getAccTypeState); 

stateMachine.addTransition("stockPriceIntent", findAdvisorState, stockPriceState);  

Zobaczmy, jakie są przejścia stanów ze stanu GetAccountBalance:  

stateMachine.addTransition("accountBalanceIntent", getAccountBalanceState, 

getAccountBalanceState, haveAccTypeShield); 

stateMachine.addTransition("accountBalanceIntent", getAccountBalanceState, getAccTypeState); 

stateMachine.addTransition("askForOuoteIntent", getAccountBalanceState, askforOuoteState); 

stateMachine.addTransition("marketTrendIntent", getAccountBalanceState, marketTrendState); 

stateMachine.addTransition("findAdvisorIntent", getAccountBalanceState, findAdvisorState); 

stateMachine.addTransition("stockPriceIntent", getAccountBalanceState, stockPriceState); 

stateMachine.addTransition("weatherIntent", getAccountBalanceState, getWeatherState); 

stateMachine.addTransition("claimStatusIntent", getAccountBalanceState, getClaimStatusState, 

haveClaimldShield); 

stateMachine.addTransition("claimStatusIntent", getAccountBalanceState, getClaimldState);  

Podobnie możemy tworzyć przejścia dla innych stanów. 

Należy jednak pamiętać, że istnieje różnica w przejściach stanów zdefiniowanych przez 

GetAccountBalanceState i FindAdvisorState. Możesz przejść do GeneralOueryState z FindAdvisorState, 

ale nie z GetAccountBalanceState. Tutaj określamy, które przejścia są możliwe z każdego stanu. W tym 

przykładzie nie chcemy, aby użytkownicy zadawali ogólne pytania po zapytaniu o szczegóły salda konta. 

Lepszym wyjaśnieniem tego jest sytuacja, gdy użytkownik chce poznać stan swojego konta. IRIS 

podpowie użytkownikowi, czy chce poznać saldo konta emerytalnego lub salda rachunków rent i 

powinien oczekiwać odpowiedzi takiej jak jedna z poniższych: 

• Szukam salda konta emerytalnego 

• Emerytura 

• Saldo 401k 

• Saldo rent 

• Chcesz wiedzieć 401k salda konta 

• 401k 

• rent 

Teraz, w odpowiedziach na „annuitety” lub „401k”, trudno jest zrozumieć, czy intencją jest udzielenie 

odpowiedzi na zadane pytanie, czy też użytkownik zmienił kontekst i pyta o coś bardzo ogólnego, co 

IRIS może przeszukać według jego wiedzy Na przykład użytkownik może również odpowiedzieć czymś 

w rodzaju 



• Jaka jest pogoda w Dublinie 

• Mój identyfikator roszczenia to abcl23, czy możesz określić status roszczenia 

• Ubezpieczenie 

• 401k 

• Fundusze emerytalne 

W kontekście kontekstowym trudno jest odróżnić ogólne wyszukiwanie zapytań od odpowiedzi na typ 

konta. Tutaj możemy zdecydować, że nie pozwolimy na przejście do Genera lOueryState. Kolejnym 

pytaniem jest, jak zrozumieć, czy jest to zapytanie ogólne. Ogólne zapytanie nigdy nie jest intencją. 

Jeśli żaden inny zamiar, taki jak prośba o szczegóły pogody, ceny akcji, trendów rynkowych, statusu 

roszczenia itp., Nie ma zastosowania, a silnik klasyfikacji zamiarów nie jest w stanie zaklasyfikować 

wypowiedzi użytkownika do żadnej z tych kategorii celu z dużym prawdopodobieństwem, my 

domyślnie przełącz go na zapytanie ogólne. Na tym etapie kończymy implementację klasy 

IrisConfiguration i zdefiniowaliśmy w tej klasie cele, dopasowania, slot, typy slotów, stany, różne 

przejścia między stanami i osłony.  

Zarządzanie stanem 

Potrzebujemy teraz warstwy pomocniczej, która przechowuje tę konfigurację i bezproblemowo 

wykonuje dopasowywanie celu, a następnie przekazuje te informacje, aby wyzwolić akcje maszyny 

stanu. Ta warstwa pomocnicza to StateMachineManager:  

public class StateMachineManager { 

/ ** Usługa dopasowywania celu dla IRIS jest gorąca. * / protected IntentMatcherService 

intentMatcherService; 

/ ** Maszyna stanu * / protected StateMachine stateMachine; 

/ ** 

* Konstruuje hot przez przekazanie klasy konfiguracyjnej, która ustawia usługę dopasowywania celu i 

maszynę stanu. 

* 

* / 

 public StateMachineManager(IrisConfiguration configuration) { intentMatcherService = configuration. 

getIntentMatcherService(); 

stateMachine = configuration.getStateMachine(); 

} 

public String respond(Session session, String utterance) throws Exception { try { 

/ * 

* Wywołuje metodę intentMatcherService.match, która zwraca dopasowaną intencję. 

* Ta metoda wysyła wypowiedź użytkownika i sesję jako dane wejściowe i uzyskuje dopasowane 

intencje z usługi klasyfikacji celu. 



* /  

Matchedlntent matchedlntent = intentMatcherService.match(utterance, session); 

/ * 

* Ta metoda wysyła dopasowaną intencję jako dane wejściowe wraz z sesją i pobiera odpowiedź z 

automatu stanowego. 

* /  

String response = stateMachine. trigger(matchedlntent, session); 

// Odpowiedź jest zwracana. odpowiedź zwrotna; 

} catch (IllegalStateException e) { 

throw new Exception("Hit illegal state", e); 

} 

}  

W tym momencie mamy IRIS gotowy dla branży ubezpieczeniowej. Aby jednak działał, udostępniamy 

go jako usługę REST. Musimy utworzyć ConversationRequest, ConversationResponse, 

ConversationService i ConversationController. 

Udostępnianie usługi REST 

IRIS jest udostępniany jako usługa REST i akceptuje żądania HTTP GET. Poniżej znajduje się przykład 

usługi działającej na hoście lokalnym na porcie 8080 w celu akceptowania żądań HTTP GET: 

http: // localhost: 8080 / respond? sender = identyfikator-nadawcy & wiadomość = wiadomość-

użytkownika 

To jest reprezentacja JSON:  

{"message":"response-message-from-service"}  

ConversationRequest 

Tworzymy przykładową klasę ConversationRequest w pliku com.iryis.bot.request, którego klient front-

end może użyć do wysłania żądania do zaplecza silnika bota IRIS za pośrednictwem modułu integracji. 

W przykładowym kliencie integrujemy się z Facebook Messenger. Facebook Messenger zapewnia 

identyfikator nadawcy, który jest unikalnym identyfikatorem użytkownika. Ten pojedynczy 

identyfikator użytkownika pomaga w tworzeniu i utrzymywaniu sesji dla użytkownika oraz 

przechowywaniu długoterminowych i krótkoterminowych atrybutów w pamięci.  

public class ConversationRequest { 

/** 

*  Identyfikator nadawcy zgodnie z Facebookiem.. 

*/ 

private String sender; 

/** 



* Rzeczywista wiadomość tekstowa.. 

*/ 

private String message; 

/** 

* Znacznik czasu wysłany przez Facebooka 

*/ 

private Long timestamp; 

/ ** 

* Numer kolejny wiadomości. 

*/ 

private Long seq; 

}  

ConversationResponse 

ConversationResponse jest tworzony w pliku com. irys. nerw. pakiet odpowiedzi. Odpowiedź z bota 

IRIS jest wysyłana do modułu integracji za pośrednictwem obiektu tej klasy.  

public class ConversationResponse { 

/ ** 

* Rzeczywista odpowiedź od bota 

*/ 

private String message; 

}  

ConversationService 

ConversationService tworzy statyczną instancję menedżera automatu stanowego, która jest 

przekazywana do IrisConf iguration w argumentach konstruktora. Ponadto tworzy statyczne 

wystąpienie klasy SessionStorage. Te klasy są tworzone jako statyczne, ponieważ należy utworzyć 

instancję tylko jednej instancji tej klasy. Ponadto wzorzec projektowy singleton może być również użyty 

do projektowania tych pojedynczych instancji. ConversationService wywołuje metodę odpowiedzi 

StateMachineManager i zwraca odpowiedź do kontrolera. Kontroler wywołuje metodę getResponse 

ConversationService, przekazując ConversationRequest.  

public class ConversationService { 

private static StateMachineManager irisStateMachineManager = new StateMachineManager(new 

IrisConfiguration()); 

private static SessionStorage userSessionStorage = new SessionStorage(); 

public ConversationResponse getResponse(ConversationRequest req) { 



// Domyślna odpowiedź do wysłania, jeśli istnieje wyjątek po stronie serwera. 

Odpowiedź w postaci napisu = „Umm… Przepraszam. Albo nie jestem jeszcze wyszkolony, aby na to 

odpowiedzieć, albo myślę, że wypiłem dzisiaj dużo Guinnessa”. 

+ „W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć.” + „Czy mógłbyś zapytać o coś innego? Proszę!”; 

// Jeśli komunikat żądania jest zwrotem grzecznościowym, takim jak cześć lub cześć, to zamiast 

przekazywania tej informacji do menedżera stanu maszyny, z warstwy usług można zwrócić 

zakodowaną na stałe odpowiedź na powitanie. 

if (req.getMessage().equalsIgnoreCase("hi") || req. getMessage().equalsIgnoreCase("hey iris")) { 

response = "Hi There! My name is IRIS (isn't it nice! My creators gave me this name). I am here to help 

you answer your queries, get you the status of your claims,"  

+ " tell you about stock prices, find you a financial advisor, inform you about current market trends, 

help you check your life insurance eligibility " 

+ "or provide you your account balance information.\n" 

+ "Hey, you know what, I can also tell you about current weather in your city. Try asking me out ! 

} 

// Pobiera obiekt sesji dla nadawcy żądania. 

Session session = userSessionStorage. 

getOrCreateSession(req.getSender()); 

// Tworzy obiekt odpowiedzi. 

ConversationResponse conversationResponse = new 

ConversationResponse(); 

try { 

// Wywołuje metodę odpowiedzi menedżera stanu, przekazując sesję i komunikat (wypowiedź 

użytkownika). 

response = irisStateMachineManager. respond (sesja, req.getMessage ()); 

// Odpowiedź jest ustawiana na konwersacjęResponse i zwracana do kontrolera. 

conversationResponse.setMessage(response); 

} catch (Exception e) { 

conversationResponse.setMessage(response); 

} 

return conversationResponse; 

} 

}  



ConversationController 

Wreszcie istnieje kontroler, który uwidacznia ConversationService jako interfejs API REST, tworząc 

punkt końcowy / odpowiedź. Implementacja jest prosta: kontroler otrzymuje żądanie GET, przekazuje 

je do usługi, a usługa odpowiada komunikatem odpowiedzi. 

Dodawanie punktu końcowego usługi 

Utwórzmy punkt końcowy usługi REST przy użyciu Spring Boot. W podejściu Spring do tworzenia usług 

internetowych zgodnych z REST, żądania HTTP są obsługiwane przez kontroler. Te komponenty można 

łatwo zidentyfikować dzięki adnotacji @RestController. Adnotacja @RequestMapping zapewnia, że 

żądania HTTP do / respond są mapowane na metodę getKeywordresults(). 

Więcej informacji na temat tworzenia usługi internetowej zgodnej z REST przy użyciu języka Java i 

Spring można znaleźć na stronie https://spring.io/guides/gs/rest-service/. 

@RestController 

public class ConversationController { 

@Autowired 

ConversationService ConversationService; 

@RequestMapping (value = "/ respond", method = RequestMethod. GET, produkuje = 

MediaType.APPLICATION_DSON_VALUE) @ResponseBody 

public ConversationResponse getKeywordresults 

(Żądanie @ModelAttribute ConversationRequest) { 

return rozmowaService.getResponse (żądanie); 

} 

} 

Jeśli uruchomimy to na hoście lokalnym, przykładowe żądanie GET będzie 

http: // localhost: 8080 / respond? sender = SENDER_ID & message = USER_ MESSAGE & timestamp = 

TIMESTAMP & seq = MESSAGE_SEOUENCE 

Tworzymy atrybuty ConversationRequest na podstawie atrybutów, które są wysyłane przez 

Facebooka. Stąd w strukturze żądania mamy timestamp i seq. Jednak nie używamy tych dwóch 

atrybutów w implementacji demonstracyjnej do klasyfikacji celu lub zmiany stanu. Zwróć uwagę, że te 

atrybuty zdarzeń webhook programu Messenger mogą ulec zmianie wraz z nowymi wersjami interfejsu 

API Facebooka i mogą być używane w kodzie w zależności od wymagań. 

Podsumowanie 

Podsumujmy, co omówiliśmy w tej części. Zaczęliśmy od pomysłu zbudowania podstawowego 

frameworka chatbota i dlaczego niestandardowy chatbot jest potrzebny w przedsiębiorstwie. 

Następnie omówiliśmy podstawowe komponenty frameworka. Najpierw omówiliśmy cele, 

wypowiedzi i przedziały czasowe oraz zdefiniowaliśmy niestandardowy cel i dopasowanie do slotów. 

Stworzyliśmy również klasy MatchedSlot i Matchedlntent. Następnie omówiliśmy pamięć IRIS i sposób 

wykorzystania sesji do przechowywania atrybutów długoterminowych i krótkoterminowych. 



Omówiliśmy klasy Session i SessionStorage. Następnie omówiliśmy, jak rozmowę można modelować 

jako problem maszyny stanu. Omówiliśmy różne komponenty automatu stanowego, takie jak stany, 

przejścia, osłony i klasa szkieletowa StateMachine.  Następnie omówiliśmy przypadek użycia 

skoncentrowany na ubezpieczeniach, który może wykonywać określone działania w oparciu o różne 

intencje i stany. Zdefiniowaliśmy różne intencje, miejsca i typy gniazd dla przypadku użycia. Dodaliśmy 

te definicje do klasy konfiguracji. Następnie omówiliśmy wszystkie możliwe stany dla przypadku użycia 

i wyjaśniliśmy część wykonawczą wszystkich tych stanów. Ponieważ niektóre stany wymagają 

walidatora przed przejściem, omówiliśmy osłony wymagane w naszym przykładowym przypadku 

użycia. Omówiliśmy pokrótce ogólny stan zapytania i sposób wykorzystania wyszukiwania 

korporacyjnego w przypadku, gdy wypowiedź nie jest przypisana do żadnego z wyraźnych zamiarów i 

nie pasuje do żadnego dokumentu w repozytorium wiedzy. Następnie opisaliśmy możliwe przejścia z 

jednego stanu do drugiego w zależności od celu użytkownika. Omówiliśmy StateMachineManager, 

który wykorzystuje konfigurację i przeprowadza dopasowanie celu przed wyzwoleniem akcji stanu. Na 

koniec omówiliśmy, jak sprawić, by IRIS działał. Pokrótce wyjaśniliśmy, jak udostępnić IRIS jako usługę 

REST poprzez utworzenie warstw usług i kontrolerów.  

 

 

 

 



Wprowadzenie do Microsoft Bot, RASA i Google Dialogflow 

W poprzedniej części omówiliśmy, jak zbudować wewnętrzną strukturę chatbota z językiem 

naturalnym i funkcjami konwersacji. Zbudowanie rozwiązania od podstaw ma zalety, o których 

mówiliśmy wcześniej. Istnieją jednak przypadki użycia i zakresy, w których może być łatwiej, szybciej i 

taniej skorzystać z łatwo dostępnych systemów klasyfikacji intencji i zarządzania konwersacjami w celu 

zbudowania klienta chatbota. W tym rozdziale przedstawimy niektóre z popularnych frameworków 

chatbota online i jak ich używać. 

Microsoft Bot Framework 

Microsoft Bot Framework to kompleksowa platforma do tworzenia konwersacyjnych doświadczeń 

sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej. Oferuje zestaw usług kognitywnych za pośrednictwem usługi 

hostingu w chmurze o nazwie Azure. Usługi Azure Cognitive Services umożliwiają nam tworzenie 

inteligentnych hotsów klasy korporacyjnej. Możemy użyć jego usługi QnA Maker do zbudowania 

szybkiego bota FAQ lub użyć LUIS (Language Understanding Intelligent Service) do zbudowania 

wyrafinowanego wirtualnego asystenta. Rysunek 7-1 przedstawia różne usługi poznawcze platformy 

bota i inne składniki wymagane do kompleksowego, konwersacyjnego doświadczenia AI. 

 

Wprowadzenie do QnA Maker 

Kreator QnA firmy Microsoft zapewnia szybki sposób tworzenia bota na podstawie adresów URL często 

zadawanych pytań, ustrukturyzowanych dokumentów, podręczników i inne. Jego potężny robot 

indeksujący i parser wyodrębnia wszystkie możliwe pytania i odpowiedzi z treści i udostępnia je za 

pośrednictwem bota. Jest to poznawcze narzędzie usługowe, które buduje i szkoli prostego bota QnA. 

QnA Maker to bezpłatna usługa, która odpowiada na wypowiedzi użytkownika lub pyta w naturalny 

sposób konwersacyjny. Jest w stanie udzielić przydatnych odpowiedzi na częściowo ustrukturyzowane 

dane za pomocą mechanizmu pytań / odpowiedzi opartego na technikach przetwarzania języka. 

Częstym wyzwaniem dla większości informacyjnych scenariuszy gorących jest oddzielenie zarządzania 

treścią od gorącego projektowania i rozwoju, ponieważ właściciele treści są zwykle ekspertami w 

dziedzinie, którzy mogą nie być techniczni. Program QnA Maker rozwiązuje ten problem, umożliwiając 

zarządzanie bez kodowania QnA. QnA Maker umożliwia edycję, usuwanie lub dodawanie par QnA za 

pomocą łatwego w użyciu interfejsu, a następnie publikowanie bazy wiedzy jako punktu końcowego 

API dla gorącej usługi. Łatwo jest trenować gorąco za pomocą znajomego interfejsu czatu, a funkcja 



aktywnej nauki automatycznie uczy się różnic w pytaniach od użytkowników w czasie i dodaje je do 

bazy wiedzy. Użyj punktu końcowego QnA Maker, aby bezproblemowo zintegrować się z innymi 

interfejsami API, takimi jak usługa rozumienia języka i interfejsy API mowy, aby interpretować pytania 

użytkowników i odpowiadać na nie na różne sposoby. Wspomnieliśmy wcześniej, że posiadanie bazy 

wiedzy jest niezbędne, aby odpowiadać na pytania użytkowników. Jest to podstawowe repozytorium 

informacji, które dostarcza odpowiedzi na pytania użytkowników. Baza wiedzy to termin logiczny 

określający różne typy ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych 

informacji, które mogą być przechowywane w bazowej bazie danych z możliwościami przetwarzania 

testów. QnA Maker udostępnia swoją bazę wiedzy / bazę danych za pośrednictwem usług API. Po 

utworzeniu konta i zalogowaniu się na www.qnamaker.ai, poprosi nas o utworzenie nowej bazy 

wiedzy. Pierwszym krokiem jest utworzenie nowej usługi Azure QnA dla naszej bazy wiedzy, która 

wymaga utworzenia następujących elementów na platformie Azure: 

1. Utworzenie grupy zasobów: Niektóre usługi programu QnA Maker nie są obecnie dostępne we 

wszystkich regionach, dlatego do tworzenia i wdrażania wszystkich komponentów do wersji 

demonstracyjnej wykorzystaliśmy region (USA) Zachodnie Stany Zjednoczone. 

2. Tworzenie zasobu QnA Maker: Jak pokazano na rysunku  musimy podać nazwę i inne szczegóły 

dotyczące tworzenia zasobu. Należy pamiętać, że w wersji demonstracyjnej wykorzystaliśmy 

subskrypcję Azure Free Tier. Warstwy cenowe i subskrypcje mogą się różnić w zależności od konta. 

 

Po utworzeniu zasobu QnA Maker różne składniki zasobów będą widoczne na pulpicie nawigacyjnym 

Azure All Resources. 

Teraz logujemy się na www.qnamaker.ai/Create i wykonujemy pięć kroków wymaganych do 

utworzenia bazy wiedzy: 



1. Utwórz usługę QnA na platformie Microsoft Azure (co właśnie zrobiliśmy). 

2. Połącz usługę QnA z bazą wiedzy. Jak pokazano na rysunku, po odświeżeniu tej strony można wybrać 

wcześniej utworzoną usługę Azure QnA.  

 

3. Nazwij swoją bazę wiedzy. 

4. Wypełnij repozytorium wiedzy. 

Znaleźliśmy stronę z często zadawanymi pytaniami na stronie Prudential Financial, firmy 

ubezpieczeniowej z listy Fortune 500. Strona FAQ zawierała 73 pytania i odpowiedzi, których mogliśmy 

użyć w wersji demonstracyjnej. Adres URL strony odniesienia użyty w wersji demonstracyjnej to 

www.prudential.com/faq. 

5. Utwórz bazę wiedzy. 

Usługa QnA maker przeszukuje podany adres URL i wyodrębnia informacje w postaci pytań i 

odpowiedzi, abyśmy mogli przejrzeć, dodać więcej danych oraz zapisać i przeszkolić. Istnieje więcej 

opcji, takich jak testowanie usługi przed opublikowaniem. 

Następnym krokiem jest opublikowanie tej bazy wiedzy do użytku przez gorące, klikając przycisk 

Opublikuj. Po opublikowaniu bazy wiedzy, utworzona wcześniej usługa QnA qna - maker-demo jest 

gotowa do użycia. Następnie możemy wysłać do usługi żądanie POST, aby wysłać zapytanie do bazy 

wiedzy z pytaniem, a ona odpowie odpowiedzią. 

3. Nazwij swoją bazę wiedzy. 

4. Wypełnij repozytorium wiedzy. 

Znaleźliśmy stronę z często zadawanymi pytaniami na stronie Prudential Financial, firmy 

ubezpieczeniowej z listy Fortune 500. Strona FAQ zawierała 73 pytania i odpowiedzi, których mogliśmy 

użyć w wersji demonstracyjnej. Adres URL strony odniesienia użyty w wersji demonstracyjnej to 

www.prudential.com/faq. 

5. Utwórz bazę wiedzy. 

Usługa QnA maker przeszukuje podany adres URL i wyodrębnia informacje w postaci pytań i 

odpowiedzi, abyśmy mogli przejrzeć, dodać więcej danych oraz zapisać i przeszkolić. Istnieje więcej 

opcji, takich jak testowanie usługi przed opublikowaniem. 

Następnym krokiem jest opublikowanie tej bazy wiedzy do użytku przez gorące, klikając przycisk 

Opublikuj. Po opublikowaniu bazy wiedzy, utworzona wcześniej usługa QnA qna - maker-demo jest 

gotowa do użycia. Następnie możemy wysłać do usługi żądanie POST, aby wysłać zapytanie do bazy 

wiedzy z pytaniem, a ona odpowie odpowiedzią. Możesz zobaczyć, jak używać programu Microsoft 



QnA Maker przy użyciu platformy Azure, aby szybko utworzyć w pełni funkcjonalną usługę pytań i 

odpowiedzi. Ta usługa może być zintegrowana z gorącym klientem WebApp lub Facebook Messenger 

lub dowolną inną usługą przesyłania wiadomości innej firmy. Funkcjonalność usługi QnA Maker to 

przede wszystkim odpowiednia wyszukiwarka w zapleczu, która indeksuje dane o treści i wykorzystuje 

tekstową logikę oceniania w celu ustalenia pozycji najlepiej dopasowanej treści. Jednak ta usługa nie 

jest usługą konwersacyjną i nie analizuje języka w celu zidentyfikowania zamiarów użytkownika przed 

podjęciem działania. Firma Microsoft udostępnia inną usługę poznawczą o nazwie LUIS, która została 

utworzona w tym celu. 

Wprowadzenie do LUIS 

Language Understanding Intelligent Service (LUIS) jest usługą API opartą na chmurze i składnikiem 

usług kognitywnych. Potrzeba danych wejściowych użytkownika i stosuje techniki uczenia 

maszynowego, aby przewidzieć zamiary użytkownika. Wykorzystuje również swoje techniki 

dopasowywania rozpoznawania nazwanych jednostek (NER) do identyfikowania nazwanych jednostek 

w wypowiedzi użytkownika w celu zapewnienia znaczącej odpowiedzi. Przedstawiono to na rysunku  

 

W skrócie, LUIS to mechanizm klasyfikacji intencji, który zapewnia najlepsze dopasowanie (najwyższą 

punktację) intencji na podstawie wypowiedzi użytkownika. Pierwszym krokiem w tym procesie jest 

utworzenie aplikacji LUIS składającej się z modelu języka specyficznego dla domeny. W momencie 

tworzenia aplikacji możemy wybrać wstępnie skompilowany model domeny, zbudować własny model 

języka naturalnego lub wykorzystać gotową domenę do własnych dostosowań. 

• Model wstępnie utworzony: LUIS zapewnia wiele gotowych modeli domen, w tym predefiniowane 

intencje powszechnego użytku z różnymi wypowiedziami i wstępnie utworzonymi jednostkami z 

różnych domen. Te wstępnie zbudowane jednostki można również wykorzystać bez konieczności 

używania intencji i wypowiedzi z gotowego modelu. W zależności od tego, czy gotowy model jest 

odpowiedni dla twojego przypadku użycia, gotowe modele mogą być dobrym, szybkim startem. 

• Jednostki niestandardowe: LUIS zapewnia kilka sposobów definiowania naszych niestandardowych 

intencji wraz z przykładowymi wypowiedziami. Możemy również zdefiniować nasze niestandardowe 

encje zorientowane na domenę, wykorzystujące możliwości dopasowania NER.  

Tworzenie aplikacji LUIS jest proste i podobne do tego, co omówimy podczas tworzenia aplikacji Alexa 

(do integracji z IRIS). 

Po zdefiniowaniu intencji, wypowiedzi i jednostek związanych z domeną za pomocą modelu 

niestandardowego lub wstępnie utworzonego aplikacja LUIS jest publikowana. Opublikowanie aplikacji 

oznacza udostępnienie jej do użytku. Po opublikowaniu aplikacja kliencka może wysyłać wypowiedzi 



do punktu końcowego usługi LUIS, jak pokazano na rysunku. LUIS odpowiada, wysyłając odpowiedź 

JSON. 

 

Wprowadzenie do RASA 

RASA to zbiór bibliotek uczenia maszynowego typu open source, który umożliwia programistom 

tworzenie kontekstowych chatbotów. RASA zapewnia również płatną platformę klasy korporacyjnej. 

Usługi klienckie mogą łączyć się z różnymi API na platformie RASA. Stos RASA składa się z dwóch 

głównych elementów: 

• Rdzeń: struktura chatbota podobna do Mutters, z zarządzaniem dialogami opartymi na uczeniu 

maszynowym 

• NLU: moduł klasyfikacji intencji zapewniający klasyfikację zamiarów i wyodrębnianie jednostek. 

Jak pokazano na rysunku, zarówno moduły Core, jak i NLU zapewniają różne funkcje, które można 

dostosowywać, szkolić i integrować z niestandardowym zestawem danych dla kontekstowych 

wirtualnych asystentów opartych na AI. 

 



• Zamień język naturalny na dane strukturalne: ta funkcja jest podobna do tego, co omówiliśmy w 

przykładzie QnA Maker, w którym ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i 

nieustrukturyzowane dane były analizowane w jakiejś znaczącej formie w bazie wiedzy na potrzeby 

zapytań. 

• Dialog oparty na ML: RASA zapewnia własny moduł zarządzania dialogami, który można dostosować 

i modelować za pomocą szeregu prostych kroków. Omówiliśmy implementację zarządzania 

konwersacjami w IRIS w rozdziale 6 z maszynami skończonymi. 

• Niestandardowe wektory słów: RASA zapewnia dostosowanie do trenowania wektorów słów dla 

naszej domeny. W procesie generowanych jest kilka osadzeń słów, co pomaga silnikowi w lepszej 

klasyfikacji intencji. Word2vec to popularny model sieci neuronowej, który generuje osadzanie słów z 

tekstu użytkownika. 

• Ekstrakcja jednostek: korzystając z wbudowanych lub niestandardowych modeli rozpoznawania 

jednostek, RASA może identyfikować jednostki w wypowiedziach użytkownika. 

• Dopasuj wiadomości do wielu intencji: wypowiedź użytkownika może być dopasowana do wielu 

intencji, a w odpowiedzi zwracane są różne wyniki dopasowań wraz z najlepiej dopasowaną intencją. 

• Interaktywne uczenie się: W ostatnim rozdziale omówiliśmy, jak ulepszyć IRIS poprzez rozszerzenie 

projektu, aby wspierać ramy ciągłego doskonalenia poprzez interaktywne uczenie się. RASA zapewnia 

również proste sposoby włączania interaktywnej nauki, która uczy nowych, popularnych umiejętności. 

Struktura RASA dla chatbotów wykorzystuje te dwa modele do efektywnego przepływu konwersacji, 

jak pokazano na rysunku . 

 

Przekaz jest zasadniczo obsługiwany na dwóch etapach: jeden w module Core, który zarządza 

konwersacją, i jeden w module NLU, który zapewnia podstawowe usługi językowe. Zewnętrzne 

wywołania API lub połączenia CRM są obsługiwane przez platformę RASA za pomocą podstawowych 



trackerów RASA. W następnej sekcji omówiono więcej szczegółów dotyczących działania tych dwóch 

modułów. 

RASA Core 

RASA Core odnosi się do głównego komponentu, który odbiera i odpowiada na żądania. Moduł jest 

solidny i ma podejście oparte na przepływie do obsługi wszystkich żądań, jak pokazano na rysunku 

 

Struktura RASA ma sześciostopniowy przepływ do obsługi wszystkich przychodzących żądań 

wiadomości i odpowiadania na nie. Kroki opisano poniżej. Tłumacz otrzymuje wiadomość i konwertuje 

ją na słownik zawierający oryginalny tekst, intencję i wszelkie znalezione elementy. Tracker śledzi 

rozmowy i przekazuje stan z nową wiadomością do polityki. Moduł zasad przygotowuje odpowiedź na 

żądanie. Gdy odpowiedź jest gotowa w module zasad, jest przekazywana do modułu śledzącego i akcji. 

Tracker aktualizuje stan konwersacji, a akcja wysyła odpowiedź z powrotem do użytkownika. Powyższa 

implementacja pomaga wszystkim rozmowom przepływać przez RASA i jednocześnie śledzi rozmowy, 

aby utrzymać ich stany. 

RASA NLU 

Moduł RASA Natural Language Understanding (NLU) to narzędzie, które dokonuje klasyfikacji intencji i 

wyodrębniania jednostek dla wszystkich wiadomości przychodzących od użytkownika. Jest to w pełni 

otwarte narzędzie opracowane z myślą o tworzeniu chatbota. RASA NLU może być hostowana jako 

usługa dla twojego chatbota. RASA NLU umożliwia również trenowanie różnych typów modeli przy 

użyciu własnych danych. Z punktu widzenia programistów chatbota moduł RASA NLU składa się z 

dwóch części: 

• Szkolenie: ten moduł umożliwia trenowanie modeli na podstawie własnych danych. Posiadanie 

własnych danych do trenowania pozwala opracować NLU specyficzne dla biznesu. 

• Serwer: ten moduł służy jako model szkoleniowy dla chatbota. Może być hostowany jako usługa API 

i działa na zapleczu. 

Główną zaletą korzystania z modułu NLU typu open source jest to, że nie musisz wysyłać swoich danych 

poza Google lub Amazon, aby trenować w zakresie intencji i podmiotów. Będąc open source, możesz 

modyfikować modele lub opracowywać własne modele zgodnie ze swoimi potrzebami. Architektura 

RASA NLU umożliwia również uruchamianie go z dowolnego miejsca jako usługa. Nie musisz 

wykonywać połączeń sieciowych, jeśli wymaga tego Twoja architektura.  

Wprowadzenie do Dialogflow 

Dialogflow to oferta Google do rozwijania interakcji człowiek-komputer. Wcześniej był znany jako 

API.ai jako platforma do zarządzania interfejsami API dla chatbotów. Firma Google kupiła firmę we 

wrześniu 2016 r. I zmieniła jej nazwę na Dialogflow w 2017 r. Jest to teraz podstawowa oferta Google 

do tworzenia aplikacji głosowych na wszystkie jej platformy, w tym Google Home, Google Assistant i 



inne usługi głosowe. Możliwość integracji Dialogflow z praktycznie wszystkimi platformami, w tym 

urządzeniami do noszenia, aplikacjami domowymi, głośnikami, urządzeniami inteligentnymi itp. 

Sprawia, że jest to jedna z najpopularniejszych platform do tworzenia chatbotów. Funkcjonowanie 

Google Dialogflow jest podobne do wcześniej omawianych chatbotów, z pewnymi różnicami w 

technologii nazewnictwa i architekturze technicznej dotyczącej sposobu implementacji przepływu. 

Typowa rozmowa z chatbotem w Dialogflow wygląda jak na rysunku. 

 

Odpowiedzi użytkowników są dozwolone zarówno w formie pisemnej, jak i w formie głosu / mowy. 

Odpowiedzi są przechwytywane przez moduł Google Assistance, a następnie konwertowane na tekst, 

aby umożliwić chatbotowi włączenie głosu. Pomoc Google można również zastąpić innymi opcjami 

integracji. Poniżej omówiono kluczowe kroki tworzenia chatbota za pomocą Dialogflow.  

• Pierwszym krokiem jest utworzenie konta Dialogflow, a następnie utworzenie agenta Dialogflow, 

który umożliwia zdefiniowanie modelu rozumienia języka naturalnego. 

• Drugim krokiem jest określenie sposobu wydobywania informacji z wypowiedzi użytkownika. 

Odbywa się to poprzez zdefiniowanie parametrów wyodrębniania dla jednostek. Jest to pomocne w 

zrozumieniu ważnych atrybutów w wypowiedziach użytkownika, zapewniając lepsze dopasowania w 

oparciu o wyodrębnione encje. 

• Aby chatbot mógł prowadzić konwersację, w kolejnym kroku musimy zdefiniować stany z 

kontekstami i zarządzać nimi. 

• Wreszcie agent Dialogflow może zostać zintegrowany z Asystentem Google, co pozwala nam wdrożyć 

agenta. Dzięki temu użytkownicy mogą wywoływać akcje za pośrednictwem asystenta w celu 

interakcji. 

Poniżej przedstawiamy wybrane kroki w procesie tworzenia chatbota za pomocą Dialogflow. 

Utworzenie agenta oznacza utworzenie modelu NLU, który będzie rozumiał rozmowy odbywające się 

z tym agentem. Jeśli więc chcesz stworzyć chatbota dla dwóch różnych domen, być może będziesz 



musiał utworzyć dwóch różnych agentów i odpowiednio ich przeszkolić. Patrz rysunek 

 

Następnym krokiem jest utworzenie intencji za pomocą konsoli Dialogflow. Zamiar można zdefiniować 

wraz z wypowiedziami za pomocą bogatego interfejsu użytkownika programu Dialogflow. Okno konsoli 

wygląda podobnie do pokazanego na rysunku  

 

Konsola Dialogflow udostępnia również symulator po prawej stronie okna do testowania 

wytrenowanych intencji w symulowanym środowisku. Pomaga to przetestować model przed 



wdrożeniem go w środowisku produkcyjnym. Okno symulacji wygląda podobnie do rysunku 

 

Akcje i parametry są wyodrębniane z modułu wyodrębniania jednostek Dialogflow. Wyodrębnione 

następnie parametry można wykorzystać do wypełnienia i wygenerowania odpowiedzi. Mechanizm 

wyodrębniania jednostek jest oparty na potężnych modelach Google ML. Podstawową fazę szkolenia i 

wyodrębnianie jednostek w Dialogflow pokazano na rysunku 

 



Kontekstami można również zarządzać za pomocą konsoli, a Twój gorący może zostać przeszkolony w 

zakresie chybionych zamiarów, których chatbot nie był w stanie zrozumieć. Za każdym razem, gdy 

symulujesz model, jest on szkolony w zakresie najnowszych danych dostarczonych do jego silnika. 

Dialogflow łączy się z usługami zewnętrznymi i CRM za pomocą usługi realizacji. Usługa realizacji 

umożliwia tworzenie niestandardowych punktów końcowych API i udostępnianie ich chatbotowi. 

Usługa realizacji w Dialogflow nazywa się Web Hooks. Jedną z wspaniałych funkcji jest możliwość 

integracji chatbota z wieloma platformami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Rysunek 7-21 

przedstawia opcje integracji dostępne w Dialogflow. Ekosystem Dialogflow jest bardzo silny i oferuje 

dobre modele integracji w Nodejs dla programistów, którzy mogą tworzyć chatboty i funkcje zgodnie 

z ich wymaganiami. 

 

Podsumowanie 

Omówiliśmy różne frameworki chatbota i ich przydatność do zbudowania prostego klienta chatbota. 

Jednak te ramy mają zalety i wady. Microsoft Bot Framework jest oprogramowaniem typu open source 

i jest dostępny w serwisie GitHub, ale niektóre jego usługi, takie jak Lex lub Azure, są dodatkowo płatne. 

Został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu jako zestaw usług. RASA jest również 

oprogramowaniem typu open source i zapewnia obsługę platform korporacyjnych. Wymaga wiedzy 

programistycznej i programistycznej, ponieważ jest przeznaczony dla programistów. Nie zapewnia 

natychmiastowej integracji z innymi klientami do obsługi wiadomości. Może być hostowany lokalnie, 

ale nie zapewnia bezpośredniej obsługi zarządzania informacjami o użytkownikach. Dialogflow 

zapewnia natychmiastową integrację z niektórymi popularnymi platformami komunikacyjnymi, takimi 



jak Facebook Messenger, Skype i Google Assistant, a także zapewnia kompletny zestaw narzędzi 

wymagany do tworzenia botów. Nie można go jednak obsługiwać lokalnie. 

Omówiono również kluczowe cechy różnych platform i przedstawiono podstawowe informacje 

potrzebne programistom do rozpoczęcia pracy na tych platformach. 



Mechanizm integracji chatbota 

We wcześniejszej części zaprojektowaliśmy prosty framework chatbota w Javie, który nazwaliśmy 

frameworkiem IRIS (Rozpoznawanie intencji i usługi informacyjne). Omówiliśmy podstawowe 

komponenty IRIS, takie jak definiowanie intencji i sposób implementacji automatu stanowego do 

definiowania stanu i przejść w celu zbudowania konwersacyjnego chatbota. Przykładowy przypadek 

użycia skupiony na domenie ubezpieczeń. W tym przykładzie nakreśliliśmy konkretne możliwości, które 

IRIS ma wykonywać, takie jak dostarczanie szczegółów trendów rynkowych, informacji o cenach akcji, 

szczegółach pogody i statusie roszczeń. W tym rozdziale skupimy się na modułach integracyjnych IRIS, 

które pokazują, w jaki sposób możemy połączyć się z zewnętrznymi źródłami danych i zewnętrznymi 

interfejsami API w celu wyszukiwania informacji. 

Integracja z interfejsami API innych firm 

W naszym przykładzie trzy funkcje IRIS wymagają integracji z interfejsami API innych firm: 

• Trendy rynkowe 

• Ceny akcji 

• Informacje o pogodzie 

Trendy rynkowe 

W Internecie dostępnych jest wiele bezpłatnych i płatnych interfejsów API, które mogą dostarczyć te 

informacje. Zbadaliśmy witrynę www.alphavantage.co, która zapewnia bezpłatne interfejsy API do 

uzyskiwania w czasie rzeczywistym i historycznych danych giełdowych. Interfejsy API Alpha Vantage są 

podzielone na cztery kategorie: 

• Dane giełdowych szeregów czasowych 

• Fizyczne i cyfrowe / kryptowaluty (np. Bitcoin) 

• Wskaźniki techniczne 

• Występy sektorowe 

Wszystkie interfejsy API działają w czasie rzeczywistym: najnowsze punkty danych pochodzą z 

bieżącego dnia handlowego. Po podaniu tylko trzech niezbędnych informacji, czyli typu użytkownika, 

nazwy instytucji / organizacji i adresu e-mail, otrzymujemy klucz API, który jest bezpłatny przez całe 

życie, jak na stronie internetowej. Bezpłatny klucz API można uzyskać, podając szczegółowe informacje 

na stronie www.alphavantage.co/support/#api-key. Kiedy już mamy klucz API, istnieją różne API Alpha 

Vantage zgrupowane w wielu pakietach API 

• Szeregi czasowe akcji 

• Forex 

• Wskaźniki techniczne 

• Kryptowaluty 

• Występy sektorowe 

W naszym przykładzie użycia chcemy wiedzieć, jak uzyskać aktualny trend rynkowy i cenę akcji 

określonej akcji. W przypadku aktualnych trendów rynkowych korzystamy z Sector Performances API, 



którego szczegóły są dostępne na stronie www.alphavantage.co/documentation/#sector-information. 

Przykładowe żądanie HTTP GET w celu uzyskania szczegółowych informacji o wydajności sektorów w 

czasie rzeczywistym znajduje się pod adresem www. alphavantage. co/query?function = SECTOR & 

apikey = demo. Odpowiedź JSON otrzymana z interfejsu API to 

{ 

Meta Data: 

{ 

Information: "US Sector Performance (realtime & historical)",  

Last Refreshed: "03:44 PM ET 03/04/2019" 

}; 

Rank A: Real-Time Performance: 

{ 

Real Estate: "0.47%", 

Materials: "0.39%", 

Utilities: "0.11%", 

Energy: "-0.10%", 

Communication Services: "-0.10%", 

Consumer Staples: "-0.22%", 

Consumer Discretionary: "-0.23%", 

Industrials: "-0.33%", 

Information Technology: "-0.50%", 

Financials: "-0.65%", 

Health Care: "-1.49%" 

}; 

Rank В: 1 Day Performance: 

{ 

Energy: "l.8l%", 

Health Care: "1.41%", 

Consumer Discretionary: "0.92%", 

Communication Services: "0.78%", 

Information Technology: "0.71%", 

Financials: "0.54%", 



Utilities: "0.19%", 

Industrials: "0.09%", 

Real Estate: "-0.13%", 

Materials: "-0.16%", 

Consumer Staples: "-0.17%" 

}, 

Rank C: 5 Day Performance: 

{}, 

Rank D: 1 Month Performance: 

{}, 

Rank E: 3 Month Performance: 

{}, 

Rank F: Year-to-Date (YTD) Performance: 

{}, 

Rank G: 1 Year Performance: 

{}, 

Rank H: 3 Year Performance: 

{}, 

Rank I: 5 Year Performance: 

{}, 

Rank J: 10 Year Performance: 

{} 

} 

W tej odpowiedzi dostępne są niektóre punkty danych, takie jak wyniki w czasie rzeczywistym, wyniki 

jednego dnia, pięciu dni i jednego miesiąca. Klucz wydajności w czasie rzeczywistym w odpowiedzi 

JSON opisuje różne sektory rynku wraz z ich procentową zmianą w czasie rzeczywistym. Używamy tych 

informacji, aby zapewnić aktualne informacje o trendach rynkowych w MarketTrendState: 

public String execute(MatchedIntent matchedIntent, Session session) { 

// Interfejs API innej firmy, który zapewnia nam aktualny trend rynkowy String uri = 

"https://www.alphavantage.co/query?function=SECTOR & apikey = YOUR_KEY"; 

// Klient Java, który wykonuje żądanie HTTP i otrzymuje odpowiedź, wykonując wywołanie GET pod 

adresem URL 

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate (); 



/ * 

* Odpowiedź jest mapowana na obiekt ciągu poniżej. Jednak w rzeczywistym rozwoju powinniśmy 

stworzyć Java Bean (POJO), który będzie używany do mapowania odpowiedzi na obiekt odpowiedzi 

Java przy użyciu metody getForObject. 

* / 

String result = restTemplate.getForObject(uri, String.class); 

String answer = ""; 

/ * 

* ObjectMapper zapewnia funkcjonalność odczytu i zapisu JSON, zarówno do iz podstawowego POJO. 

Jest częścią Jackson, standardowej biblioteki Java do analizowania JSON. 

* / 

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); try { 

/ * 

* JsonNode jest używany do analizowania odpowiedzi w reprezentacji modelu drzewa JSON przez 

Jacksona. JsonNode to klasa bazowa dla wszystkich węzłów JSON, które stanowią podstawę modelu 

drzewa JSON, który implementuje Jackson. Jednym ze sposobów myślenia o tych węzłach jest 

rozważenie ich jako podobnych do węzłów DOM w drzewach XML DOM 

* / 

JsonNode actualObj = mapper. readTree(result); 

JsonNode jsonNode1 = actualObj.get("Rank A: Real-Time Performance"); 

answer = "Energy Sector is " + jsonNode1. get("Energy").textValue() + ". Utilities at ' + 

jsonNode1.get("Utilities"). textValue() + ". Real Estate at ' + jsonNode1.get("Real Estate"). textValue() 

+ ". Consumer Staples at " 

+ jsonNode1.get("Consumer Staples").textValue() + ". Health Care at " 

+ jsonNode1.get("Health Care"). textValue() + ". Materials at " + jsonNode1.get("Materials"). 

textValue() + ". Telecommunication Services at " + jsonNodel. get("Telecommunication 

Services").textValue() + ". Industrials at " 

+ jsonNode1.get("Industrials"). textValue() + ". Information Technology at " 

+ jsonNode1.get("Information Technology").textValue() + ". Consumer Discretionary at " 

+ jsonNodel.get("Consumer Discretionary").textValue() + 

". Financials at " 

+ jsonNodel.get("Financials"). textValue() + "\nWhat else do you want to know?"; 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 



Result = "I am unable to retrieve this information right now. There is some problem at my end.XnTry 

asking something else!"; 

} 

return answer; 

} 

Ceny akcji 

Użytkownik może wchodzić w interakcje z IRIS i może poprosić o informacje o kursie akcji. Wyrażenie(a) 

może być 

• Jaki jest aktualny kurs akcji firmy Microsoft 

• Kurs akcji Pru 

• Infy akcji dzisiaj 

• Cena akcji hdfc 

Gdy wypowiedź zostanie odebrana przez IRIS Core, przekazuje ją do mechanizmu klasyfikacji intencji, 

który wie, że użytkownik szuka „STOCK_PRICE”. Na podstawie tego zamiaru i bieżącego stanu 

następuje przejście do StockPriceState. Metoda execute tego stanu następnie wywołuje interfejs API 

innej firmy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach akcji, używamy TIME_SERIES_DAILY API z 

pakietu API serii czasowych Stock w Alpha Vantage. Przykładowe żądanie HTTP GET: 

www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSF 

T & apikey = demo 

Przykładowa odpowiedź API: 

{ 

Meta Data: 

{ 

1. Information: "Daily Prices (open, high, low, close) and Volumes", 

2. Symbol: "MSFT", 

3. Last Refreshed: "2019-03-04 16:00:01", 

4. Output Size: "Compact", 

5. Time Zone: "US/Eastern" 

}, 

Time Series (Daily): 

{ 

2019-03-04: 

{ 



1. open: "113.0200", 

2. high: "113.2000", 

3. low: "110.8000", 

4. close: "112.2600", 

5. volume: "25684300" 

}, 

2019-03-01: 

{ 

1. open: "112.8900", 

2. high: "113.0200", 

3. low: "111.6650", 

4. dose: "112.5300", 5* volume: "23501169" 

b 

2019-02-28: 

{ 

1. open: "112.0400", 

2. high: "112.8800", 

3. low: "111.7300", 

4. dose: "112.0300", 

5. volume: "29083934" 

b 

2019-02-27: 

{b 

2019-02-26: 

{} 

} 

} 

Przykładowa metoda wykonania StockPriceState może wyglądać następująco: 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session) { 

/* 



* In the URL below, we have hard-coded symbol=MSFT. MSFT is the symbol for Microsoft. In an actual 

implementation, we should retrieve the company name from the user utterance and find its symbol 

and then pass it in the GET request below. There are many ways to convert from company name to 

symbol such as by calling publicly available services or by maintaining a mapping. 

*/ 

String uri = "https://www.alphavantage.co/ 

query?apikey=YOUR_KEY&function=TIME_SERIES_DAILY&o 

utputsize=compact&symbol=MSFT"; 

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); String result = restTemplate.getForObject(uri, 

String.class); 

// Default answer in case the third-party API does not respond or if there is any network related issue 

String answer = "I am somehow unable to retrieve stock price details right now. But I will be able to 

help you with your other queries."; 

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); try { 

/* 

* As we know, the stock market does not run on the weekends and certain holidays. IRIS is expected 

to provide real-time stock performance data. In a normal working day, we parse out performance 

detail of current day but for a holiday or if the stock market was closed or if the stock did not trade 

that day, we get the performance detail of the previous day. 

*/ 

Date date = new Date(); 

String today = new SimpleDateFormat("yyyy- MM-dd").format(date); 

String yday = new SimpleDateFormat("yyyy-MM- dd").format(yesterday(l)); 

String dayBeforeYday = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"). format(yesterday(2)); 

JsonNode actualObj = mapper.readTree(result); 

JsonNode jsonNodel = actualObj.get("Time 

Series (Daily)"); 

JsonNode jsonNode2 = jsonNode1.get(today); 

JsonNode jsonNode3 = jsonNode1.get(yday); 

JsonNode jsonNode4 = jsonNode1. 

get(dayBeforeYday); 

if (jsonNode2 != null) { 

answer = "Today Microsoft stock opened at " + jsonNode2.get("1. open"). textValue() + " and closed 

at " 



+ jsonNode2.get("4. close").textValue(); answer = answer + " It saw an intraday high of " + jsonNode2. 

get("2. high").textValue() 

+ " and an intraday low of " + jsonNode2.get("3. low").textValue(); answer = answer + ". Total volume 

traded is " + jsonNode2.get("5. volume").textValue() + "\n" 

+ "How else can I help 

you?"; 

} else if (jsonNode3 != null) { 

answer = "I don't have the trading info for today as of now, but Yesterday PRU stock opened at " 

+ jsonNode3.get("1. open").textValue() + " and closed at " 

+ jsonNode3.get("4. close").textValue(); answer = answer + " It saw an intraday high of " + jsonNode3. 

get("2. high").textValue() 

+ " and an intraday low of " + jsonNode3.get("3. low").textValue(); answer = answer + ". Total volume 

traded is " + jsonNode3.get("5. volume").textValue() + "\n" 

+ "How else can I help you?"; 

} else if (jsonNode4 != null) { 

answer = "On friday, before weekend, PRU stock opened at " + jsonNode4. get("1. open").textValue() 

+ " and closed at " 

+ jsonNode4.get("4. close").textValue(); answer = answer + " It saw an intraday high of " + jsonNode4. 

get("2. high").textValue() 

+ " and an intraday low of " + jsonNode4.get("3. low").textValue(); answer = answer + ". Total volume 

traded is " + jsonNode4.get("5. volume").textValue() + "\n" 

+ "How else can I help you?"; 

} 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

return answer; 

} 

/* 

* A method to return 'days ' before the current day. If the value of 'days' is 1, yesterday's date is 

returned. 

* If the value is 2, the day before yesterday is returned and so on. 

*/ 

private Date yesterday(int days) { 



final Calendar cal = Calendar.getlnstance(); cal.add(Calendar.DATE, -days); return cal.getTime(); 

} 

Informacje o pogodzie 

Dostępnych jest wiele cyfrowych botów, które dostarczają informacji o pogodzie. Ludzie często proszą 

Siri, asystenta głosowego Google i Alexę o podanie szczegółów dotyczących pogody. Zobaczmy, jak 

możemy użyć zewnętrznego interfejsu API do integracji z IRIS w celu uzyskania informacji o pogodzie. 

Aby uzyskać prognozę pogody, korzystamy z http: //openweathermap.org, który udostępnia interfejs 

API do pobierania szczegółów pogody dla żądanego miasta. Oferuje wiele punktów danych, takich jak 

aktualne dane pogodowe, prognoza na 5 dni, prognoza na 16 dni i inne informacje historyczne o 

mieście. Obecnie zawiera dane pogodowe dla ponad 200 000 miast na całym świecie. Aktualna pogoda 

jest często aktualizowana na podstawie globalnych modeli i danych z ponad 40 000 stacji pogodowych. 

OpenWeather zapewnia również interfejsy API do map reliefowych, zarządzania osobistymi stacjami 

pogodowymi, pobierania zbiorczego, alertów pogodowych, indeksu UV i zanieczyszczenia powietrza. 

W naszym przykładzie potrzebujemy aktualnej pogody w danym mieście. Musimy uzyskać klucz API. 

OpenWeather udostępnia wiele planów API, których szczegóły można znaleźć pod adresem https: 

//openweathermap.org/price. Dostępny jest darmowy plan, który umożliwia maksymalnie 60 

połączeń na minutę, co jest wystarczające na wersję demonstracyjną. Korzystamy z interfejsu API 

danych aktualnej pogody, który można wywołać na wiele sposobów, aby uzyskać szczegółowe 

informacje o pogodzie, takie jak: 

• Zadzwoń po aktualne dane pogodowe dla jednej lokalizacji: 

• Według nazwy miasta 

• Według numeru identyfikacyjnego miasta 

• Według współrzędnych geograficznych 

• Według kodu pocztowego 

• Wywołaj aktualne dane pogodowe dla kilku miast: 

• Miasta w strefie prostokąta 

• Miasta w cyklu 

• Wezwij kilka identyfikatorów miast 

Przykładowe żądanie HTTP GET podczas zapytania o nazwę miasta (przekazane w q): 

http://api.openweathermap.Org/data/2.5/weather7appicHY0UR_APP_ ID & q = dublin 

Odpowiedź JSON: 

{ 

coord: 

(b 

weather: 

[ 

{ 



id: 501, main: "Rain", 

description: "moderate rain", icon: "ion" 

} 

], 

base: "stations", main: 

{ 

temp: 277.07, pressure: 993, humidity: 100, temp_min: 275.93, temp_max: 278.15 }, 

visibility: 10000, wind: 

{ 

speed: 6.2, deg: 230 }, 

rain: 

{ 

1h: 1.14 }, 

clouds: 

{ 

all: 75 

}, 

dt: 1551735821, 

sys: 

{ 

type: 1, 

id: 1565, message: 0.0045, country: "IE", sunrise: 1551683064, sunset: 1551722984 

b 

id: 2964574, name: "Dublin", cod: 200 } 

Przykładowa metoda wykonywania GetWeatherState może zawierać następujący fragment kodu: 

public String execute(MatchedIntent matchedlntent, Session session) { 

/* 

* Default response in case there is a network issue or if the third-party API takes a lot of time or if there 

is some other exception 

*/ 

String answer = "I am unable to get the weather report right now. But I hope it be a nice and charming 

day for you :) 



/* 

* GET API that provides weather details 

*/ 

String uri = "http://api.openweathermap.org/ data/2.5/weather?appid=YOUR_API_KEY&q="; 

String cityName = "dublin"; try { 

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); String result = restTemplate. getForObject(uri, 

String.class); 

ObjectMapper mapper = пей ObjectMapper(); DsonNode actualObj = mapper.readTree(result); 

ArrayNode jsonNodel = (ArrayNode) actualObj. get("weather"); 

DsonNode jsonNode2 = actualObj.get("main"); 

String description = jsonNodel.get(o). get("description").textValue(); 

String temperature = jsonNode2.get("temp"). toString(); 

Double tempInCelsius = Double. parseDouble(temperature) - 273.15; double roundoff = 

Math.round(tempInCelsius * 100.0) / 100.0; 

String humidity = jsonNode2.get("humidity"). toString(); 

answer = "It seems to be " + description + 

" at the moment in " + cityName + ". The temperature is " 

+ roundoff + " degrees. Humidity" + " is close to " + humidity 

+ ".\n I wish I were human to feel it. Anyways, what else do you want to know from me? "; 

} catch (Exception e) { 

} 

return answer; 

} 

Łączenie się z korporacyjnym magazynem danych 

W naszym przykładzie używamy GetClaimStatus, aby zademonstrować, jak połączyć się z bazą danych 

i zapytać o informacje o oświadczeniach. Należy pamiętać, że chociaż demonstrujemy tę możliwość 

bezpośredniego wysyłania zapytań do bazy danych, nowoczesne podejście do projektowania w branży 

nie zaleca tego. Zapytania do dowolnej bazy danych należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem 

usługi utworzonej na wierzchu bazy danych. Istnieje wiele powodów, takich jak bezpieczeństwo i 

kontrola dostępu, ładowanie bazy danych i obsługa połączeń, hermetyzacja i przenośność. 

public class GetClaimStatus extends State { 

I * 

* Java Database Connectivity (JDBC) is an application programming interface (API) for the programming 

language Java, which defines how a client may access a database. It is a Java-based data access 



technology used for Java database connectivity. It is part of the Java Standard Edition platform, from 

Oracle Corporation 

* DBJJRL is the database connection URL. 

* The URL used is dependent upon the particular database and JDBC driver. It will always begin with 

the "JDBC:" protocol, but the rest is up to the specific vendor. In our example, we use a MySOL 

database. 

*/ 

static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; // database name is a test 

static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/test"; /* 

* Database access credentials */ 

static final String USERNAME = "ClaimsReadOnlyUser"; static final String PASSWORD = "**********"; 

public GetClaimStatus() { 

super("getClaimStatus"); 

} 

@Override 

public String execute(MatchedIntent matchedIntent, Session session) { 

Connection conn = null; 

Statement stmt = null; 

String status = null; 

/* 

* Retrieve claim Id from a session or slot of the matched intent. If this state is executed, it is supposed 

to mean that we have the claim Id; otherwise Shield would not have validated transition to this state. 

*/ 

String claimId = SessionStorage.getStringFromSlotOr Session(matchedIntent, session, "claimId", null); 

// Default answer 

String answer = "We dont have any info related to " + claimId + " in our system.\n" 

+ "Please contact our call service representative for further inquiry on the number 1800 333 0333 

between Mondays to Fridays, 8:30 am to 5:30 pm.\n" 

+ "If you're dialling from overseas or via a payphone, please call +65 633 30333.\nls there anything else 

I can help you with?"; 

try { 

//Register JDBC driver 

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 



// Open a connection (Connecting to database...) 

conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USERNAME, PASSWORD); 

// Execute a query 

stmt = conn.createStatement(); 

/* 

* SOL query to query row from test database and claims table. This query means - return status of the 

row from claims table where claim id is given claim Id. 

*/ 

String sql = "SELECT status FROM claims where claimld='" + claimld + 

//executing SOL 

ResultSet rs = stmt.executeOuery(sql); 

//Extract data from the result set while (rs.nextQ) { 

//record fetched 

status = rs.getString("status"); 

//Clean up environment and close active 

connections. 

rs.close(); 

stmt.close(); 

conn.close(); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally { 

/* 

* In a try-catch, a finally block is always executed even if an exception happens. In case of exceptions 

in the above code for any reason, the statements and connections will not get closed. Hence we apply 

an extra check to close it in finally block. 

*/ 

try { 

if (stmt != null) 

stmt.close(); 

} catch (SOLException se2) { 

} 



try { 

if (conn != null) 

conn.close(); 

} catch (SOLException se) { se.printStackTrace(); 

} 

} 

// If we received status from the database for that claims, we override the default answer with actual 

status details. if (status != null) { 

answer = "The status of your claim for claimld " + claimld + " is - " + status + "AnContact our 

representatives at HELPLINE- NUMBER " 

+ "between Mondays to Fridays, 8:30am to 5:30pm if you want to inquire more. Anything else that you 

want to know as of now?"; 

} 

// Remove claim Id related attributes from the session session.removeAttribute("getclaimidprompt"); 

session.removeAttribute("claimid"); return answer; 

} 

} 

Moduł integracji 

Moduł integracji to element, który łączy rdzeń IRIS z różnymi platformami komunikacyjnymi, takimi jak 

Facebook Messenger, Twitter, Internet, aplikacje mobilne, Alexa itp. Każda z tych platform ma własny 

mechanizm integracji i buduje dostosowaną warstwę integracji dla każdy z kanałów jest bardzo trudny 

i nie jest głównym naszym celem . Moduł integracji jest usługą warstwy pośredniej eksponowaną na 

świat zewnętrzny, działającą jako brama dla IRIS. Wiele narzędzi open source zapewnia prostą, 

dostosowaną integrację z różnymi kanałami bez konieczności pisania dużej ilości kodu, a ponadto 

zajmują się dużą złożonością wymaganą do integracji. Skupiamy się na bootkicie, wiodącym narzędziu 

programistycznym zapewniającym niestandardowe kombinacje z wieloma platformami przesyłania 

wiadomości: 

https://github.com/howdyai/botkit. Omówimy integrację IRIS z Facebook Messenger. Zanim 

przejdziemy do kodu integracji, musimy upewnić się, że mamy następujące informacje, aby móc 

umieścić IRIS na stronie Facebook Messenger: 

• Strona na Facebooku: Strona na Facebooku jest używana jako tożsamość twojego bota. Kiedy ludzie 

rozmawiają z Twoją aplikacją, widzą nazwę strony i zdjęcie profilowe 

• Konto programisty na Facebooku: Twoje konto programisty jest wymagane do tworzenia nowych 

aplikacji, które są podstawą każdej integracji z Facebookiem. Możesz utworzyć nowe konto 

programisty, przechodząc do Facebook for Developers i klikając przycisk Get Started. 

• Facebook App for Web: Aplikacja Facebook zawiera ustawienia Hot Messenger, w tym tokeny 

dostępu. 



• Adres URL webhooka: Akcje, które mają miejsce w rozmowach z Twoim hot, na przykład nowe 

wiadomości, są wysyłane jako zdarzenia do Twojego webhooka. To jest adres URL naszego modułu 

integracji, który omówimy dalej. 

Proces konfiguracji wymaga dodania platformy Messenger do aplikacji Facebook, skonfigurowania 

elementu webhook aplikacji i zasubskrybowania aplikacji na stronie na Facebooku. 

1. Utwórz aplikację i wybierz platformę Messenger. 

2. Stworzyliśmy stronę na Facebooku o nazwie Asklris i wygenerowaliśmy token dostępu do strony dla 

aplikacji 

URL wywołania zwrotnego to https://YOURURL/facebook/receive. Ten adres URL musi być publicznie 

dostępny i zabezpieczony protokołem SSL. Udostępniamy adres URL wywołania zwrotnego lokalnego 

tunelu; w naszym przypadku jest to adres URL serwera Nodejs tunelowany do localhost. W następnej 

sekcji omówimy sposób tworzenia tego punktu końcowego i korzystania z lokalnego tunelu. Strona 

Asklris powinna być połączona z nowo utworzoną aplikacją, a ustawienia powinny pokazywać szczegóły 

aplikacji. Jak opisano powyżej, skonfigurowanie elementu webhook wymaga adresu URL wywołania 

zwrotnego HTTPS. Ten adres URL jest punktem końcowym API naszego modułu integracji, który będzie 

odbierał wiadomości od Messengera. W tym celu tworzymy aplikację NodeJS, ponieważ jest to 

wymagane do skonfigurowania webhooka. Oto kroki, aby utworzyć prostą aplikację NodeJS: 

1. Create an HTTP Server (server, js): 

// Import modules required in server.js war express = require(’express');  

war bodyParser = require('body-parser'); 

war https = require('https'); 

war http = require('http'); 

war fs = require('fs'); 

war localtunnel = require('localtunnel'); 

// Custom JavaScripts 

war conf = require(__dirname + '/conf.js'); 

function server(ops) { 

// Create App 

/* Express is a popular Node web framework and provides a mechanism to write handlers. 

*/ 

war app = express(); 

/* body-parser is Node.js middleware that parses incoming request bodies in a middleware before 

handlers. 

*/ 

// parse ISON 

app.use(bodyParser.json()); 



//Returns middleware that only parses urlencoded bodies app.use(bodyParser.urlencoded({ 

//This object will contain key-value pairs, where the value can be a string or array (when extended is 

false), or any type (when extended is true). extended: true 

})); 

// Path to static files 

app.use(express.static(__dirname + conf.staticdir)); 

/* Declare option and create a HTTPS server by reading SSL key and SSL cert path from con fig file. 

*/ 

war options = { 

port : conf.securePort, key : fs.readFileSync(conf.sslKeyPath), cert : fs.readFileSync(conf.sslCertPath), 

requestCert : false, rejectUnauthorized : false 

}; 

https.createServer( options, app) 

.listen(conf.securePort, conf.hostname, function() 

{ 

console.log('** Starting secure Webserver on port ' + conf.securePort); 

}); 

http.createServer(app) 

.listen(conf.port, conf.hostname, function() { console.log('** Starting Webserver on port 1 + conf.port); 

}); 

/* 

localtunnel exposes localhost to the world for easy testing and sharing. It will connect to the tunnel 

server, set up the tunnel, and tell you what URL to use for your testing. We used localtunnel to get an 

https endpoint on http://localhost:9080/respond to test with Facebook Messenger. 

*/ 

if(ops.It) { 

war tunnel = localtunnel(conf.port, {subdomain: 'askiris'}, function(err, tunnel) { if (err) { 

console.log(err); 

process.exit(); 

} 

console.log("Your bot is available on the web at the following URL: " + tunnel.url + '/facebook/receive'); 

}); 



tunnel.on('close', function() { 

console.log("Your bot is no longer available on the web at the local tunnel.me URL."); process.exit(); 

}); 

} 

return app; 

} 

/* module.exports is an object that the current module returns when it is "required" in another 

program or module 

*/ 

module.exports = server; 

2. Dodaj punkty końcowe elementu webhook Facebooka (Webhooks.js): 

const fetch = require("node-fetch"); 

// This is the IRIS API URL endpoint const url = "http://localhost:9080/respond"; 

function webhooks(controller){ 

/* This is the initial message a user sees before interacting with Iris for THE first time. 

*/ 

controller.api.messenger_profile.greeting('Hi, my name is IRIS. I am continuously training to become 

your Digital Virtual Assistant's.'); 

// All messages will be sent to the API. 

controller.hears(['.*'], 'message_received,facebook postback', function(bot, message) { 

// Facebook request message contains text, senderlD, seq, and timestamp. 

var params = { 

message: message.text, sender: message.sender.id, seq: message.seq, timestamp: message. 

timestamp 

}; 

var esc = encodeURIComponent; var query = Object.keys(params) 

.map(k => esc(k) + '=' + esc(params[k])) .join('&'); 

/* fetch makes a HTTP GET call and receives a response and passes the 'message' back to Facebook. 

*/ 

fetch(url +query) 

.then(response => { 

response.json().then(json => { 



bot.reply(message, json.message); 

}); 

}) 

.catch(error => { 

bot.reply(message, '"'); 

}); 

}); 

} 

module.exports = webhooks; 

3. Dodaj weryfikację webhooka.  

var Botkit = require('botkit'); 

var commandLineArgs = require('command-line-args'); 

var localtunnel = require('localtunnel'); 

// Reading static files 

var server = require(__dirname + '/server.js'); 

var conf = require(__dirname + '/conf.js'); 

var webhook = require(__dirname + '/webhooks.js'); 

// Command line arguments to run in local mode vs server; we need to use localtunnel to connect to 

Facebook Messenger webhook in local mode as it requires an HTTPS endpoint. const ops = 

commandLineArgs([ 

{name: 'It', alias: '1', args: 1, description: 

'Use localtunnel.me to make your bot available on the web.1, 

type: Boolean, defaultValue: false}, 

{name: 'ltsubdomain', alias: 's', args: 1, description: 'Custom subdomain for the localtunnel.me URL. 

This option can only be used together with --It.', type: String, defaultValue: null}, 

]); 

// Create the Botkit controller, which controls all instances of the hot. var controller = 

Botkit.facebookbot({ debug: true, log: true, 

accesstoken: conf.accesstoken, verifytoken: conf .verifytoken, appsecret: conf.app_secret, 

validaterequests: true 

}); 

// Create server war app = server(ops); 

// Receive post data from FB; this will be the messages you receive. 



app.post('/facebook/receive', function(req, res) { if (req.query && req.query['hub.mode'] == 

'subscribe') { 

if (req.query['hub.verifyjtoken'] == controller, config.verifyjtoken) { 

res.send(req.query['hub.challenge']); 

} else { 

res.send('OK'); 

} 

} 

// Respond to Facebook that the webhook has been 

received. 

res.status(200); 

res.send('ok'); 

var bot = controller.spawn({}); 

// Now, pass the webhook to be processed. controller.handleWebhookPayload(req, res, bot); 

// Perform the FB webhook verification handshake with your verify token. The verification token is 

stored in the conf.js file. 

app.get('/facebook/receive', function(req, res) { if (req.query[1 hub.mode'] == 'subscribe') { 

if (req.query['hub.verify_token'] == controller, config.verifytoken) { 

res.send(req.query['hub.challenge']); 

} else { 

res.send('OK'); 

} 

}else{ 

res.send('NOT-OK'); 

} 

}); 

// Ping URL 

app.get('/ping', function(req, res) { res.send('{"status":"ok"}'); 

}); 

webhook(controller); 

Kiedy już wszystko skończymy z powyższym i przetestujemy punkty końcowe, wszyscy jesteśmy gotowi 

do rozpoczęcia interakcji z IRIS na Facebooku Messenger. 



Demonstracja Asklris Chatbota w Facebook Messenger 

Przyjrzyjmy się kilku przykładowym interakcjom. Możemy rozpocząć interakcję z IRIS od prostego 

powitania, na które IRIS odpowiada, podając szczegółowe informacje o sobie. 

Bilans konta 

Gdy użytkownik prosi IRIS o saldo konta, odpowiada komunikatem z prośbą o podanie poufnego 

numeru IPIN, aby przejść dalej. Jak wspomniano wcześniej, implementacja demonstracyjna nie 

powinna być traktowana jako praktyka ustawiania kodu PIN. Dostępne są bardziej złożone i 

standardowe mechanizmy uwierzytelniania bezpieczeństwa i należy ich przestrzegać. Po pomyślnym 

IPIN (który jest wartością zakodowaną na stałe w przykładowym przypadku użycia), IRIS pobierze saldo 

konta dla typu konta, o który prosił użytkownik. 

Stan roszczenia 

Przykład oświadczenia demonstruje 

• Identyfikacja zamiaru, a także szczelina wymagana do realizacji zamiaru w jednym wypowiedzi. W 

przykładzie 1 poniżej intencja (CLAIM_STATUS) i identyfikator roszczenia (gil23) są uzyskiwane w tym 

samym czasie. 

• Pokazuje to potencjał przetwarzania języka naturalnego do analizowania naturalnych wypowiedzi 

użytkownika, w tym błędów ortograficznych. 

• Pokazuje również obsługę odmian, w których użytkownik prosi o te same informacje. W przykładzie 

1 mamy wnioskowanie o intencji i przedziale czasu na podstawie języka naturalnego. W przykładzie 2, 

ponieważ szczelina nie została uzyskana, IRIS zapyta o tę informację, tak jak każda inna typowa 

rozmowa. 

Pogoda dzisiaj 

Przykład pogody pokazuje, w jaki sposób możemy zbudować chatbota do integracji z usługami innych 

firm w czasie rzeczywistym. Wypowiedzi użytkownika, zwracają informacje o temperaturze na żywo 

dostępne w interfejsie API. Jaka będzie pogoda w mieście Letterkenny dzisiaj. Pogoda w Dublinie dzisiaj 

Pogoda w Ranchi teraz. 

Często Zadawane Pytania 

Po pierwsze, możesz zobaczyć poprawną odpowiedź na często zadawane pytania. Następnie, gdy 

wypowiedź użytkownika (401k) nie pasuje do żadnego wyraźnego zamiaru ani żadnego dokumentu w 

repozytorium wiedzy, IRIS przeprowadza wyszukiwanie. 

Przykład przełącznika kontekstu 

Użytkownik zaczyna od zapytania o wycenę ubezpieczenia na życie. IRIS podpowiada wiek, informacje 

o palaczu, wzrost i wagę. Użytkownik podaje wszystkie inne informacje zgodnie z oczekiwaniami, z 

wyjątkiem wagi. Zamiast podawać wagę, użytkownik prosi o podanie ceny akcji. Zamiast odpowiadać 

użytkownikowi, że nie wprowadził poprawnie wagi lub że jego waga nie została rozpoznana, IRIS 

rozumie zmianę w kontekście i dlatego zamiana celowo i bezproblemowo dostarcza żądane szczegóły. 

Później, gdy użytkownik ponownie poprosi o ubezpieczenie na życie, zwróć uwagę, że pytania, na które 

już odpowiedział, nie są ponownie zadawane. Dzieje się tak z powodu pamięci krótkotrwałej, w której 

te dane były przechowywane. Kiedy użytkownik udzieli odpowiedzi na pytanie, na które wcześniej nie 

odpowiedział, zamiar zostaje spełniony i odpowiedź zostaje uzyskana. 



Podsumowanie 

W tej części pokazaliśmy, jak rozszerzyć funkcje IRIS, aby wspierać integrację z różnymi usługami firm 

zewnętrznych. Wyjaśniono również łączenie się z korporacyjną bazą danych w celu pobrania danych 

użytkownika. Omówiliśmy moduł integracji, dzięki któremu IRIS jest wystawiony na świat zewnętrzny. 

Wdrożyliśmy integrację IRIS z Facebook Messengerem i postępowaliśmy zgodnie z krok po kroku 

procesem wymaganym do pomyślnej integracji. Na koniec zilustrowaliśmy, jak wygląda interakcja z 

Facebook Messenger i IRIS. Pokazaliśmy kilka przypadków użycia na przykładach i wyjaśniliśmy za 

kulisami, co zostało omówione w poprzednich rozdziałach. W następnej części omówimy wdrażanie tej 

wewnętrznej struktury w chmurze. Będziemy badać różne sposoby wdrażania naszych usług w AWS. 

Omówimy również, w jaki sposób można zintegrować IRIS z Alexą w mniej niż 5 minut, przechodząc 

przez proces krok po kroku. Na zakończenie omówimy, w jaki sposób można ulepszyć te ramy oraz 

zakres dalszych ulepszeń, takich jak wdrożenie pętli sprzężenia zwrotnego. 



Wdrożenie i ramy ciągłego doskonalenia 

W poprzednich częścich zaprojektowaliśmy od podstaw podstawową strukturę chatbota i zbadaliśmy 

możliwości integracji z usługami innych firm i innymi systemami zaplecza. Wyjaśniliśmy również, jak 

udostępnić strukturę chatbota IRIS jako interfejs Spring Boot REST API. W tej części omówimy różne 

sposoby wdrażania IRIS na zdalnym serwerze. Omówimy również, jak zintegrować IRIS z Alexą w mniej 

niż 5 minut. Pod koniec omówimy, w jaki sposób IRIS można rozszerzyć, aby stał się częścią ram ciągłego 

doskonalenia, poprzez wdrożenie modułu samouczącego się i wprowadzenie człowieka w pętlę. 

Wdrożenie do chmury 

Struktura IRIS udostępniona za pośrednictwem interfejsów API RESTful może zostać wdrożona na 

zdalnym serwerze na wiele sposobów. W tej sekcji omówimy trzy różne sposoby. 

Jako samodzielny, s plik JAR na platformie AWS EC2 

Jest to najbardziej podstawowa instalacja i wdrożenie Spring Boot JAR. Wykonujemy kilka kroków, aby 

JAR działał na maszynie EC2 na porcie 8080. Logujemy się na konto AWS i wybieramy EC2 z listy usług 

.EC2 oznacza elastyczne serwery w chmurze obliczeniowej dostarczane przez AWS. Uruchamiamy 

instancję EC2 z pulpitu nawigacyjnego EC2. Uruchomienie instancji EC2 wymaga siedmiu kroków: 

1. Wybieramy AMI (Amazon Machine Image). Używamy Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type 

64 bit x86. 

2. Wybieramy typ instancji. Wybieramy t2.micro (kwalifikujący się również poziom bezpłatny, jeśli 

korzystasz z tej usługi AWS po raz pierwszy). Instancja t2.micro ma jeden procesor wirtualny i 1 GB 

pamięci, co wystarcza do działania interfejsów API. 

3. Następny krok wymaga skonfigurowania szczegółów instancji. Możemy użyć listy kontrolnej, aby 

zabezpieczyć się przed przypadkowym zakończeniem. Ten krok jest opcjonalny. 

4. W następnym kroku dodajemy szczegóły przechowywania. Domyślnie otrzymujemy 8 GB SSD, a 

wolumin jest dołączony do instancji. Możemy jednak dodać więcej woluminów lub zwiększyć 

pojemność domyślnego wolumenu, jeśli chcemy. Ten krok jest również opcjonalny, a 8 GB miejsca 

wystarczy do wdrożenia na wersję demonstracyjną. 

5. Dodajemy znaczniki do instancji i wolumenu pamięci w celu lepszego zarządzania zasobami EC2. Jest 

to również opcjonalne. 

6. Ten krok, wymaga skonfigurowania grupy bezpieczeństwa. Grupa zabezpieczeń to zestaw reguł 

zapory, które kontrolują ruch dla instancji. Chcemy udostępnić port 80, aby był dostępny z każdego 

miejsca, a port 22, który jest bezpiecznym portem powłoki, dostępny tylko z naszego lokalnego 

komputera. 

7. Sprawdzamy konfigurację i uruchamiamy instancję. Każda instancja EC2 wymaga pliku PEM z parą 

kluczy, który musimy bezpiecznie zalogować do instancji. Zostaniemy poproszeni o wygenerowanie 

nowego pliku lub możemy użyć już istniejącego. 

Teraz po uruchomieniu instancja będzie miała publiczną nazwę DNS lub publiczny adres IP IPv4, 

którego możemy użyć do zalogowania. 

1. Polecenie login, aby zalogować się z dowolnego komputera z systemem Unix: 

ssh -i chatbot-iris.pern ec2-user @ ec2-instance-ip. compute-1.amazonaws.com 



2. Po zalogowaniu się możemy skopiować nasz Spring Boot JAR z lokalnego za pomocą polecenia SCP: 

scp -i chatbot-iris.pem /path/to/iris.jar ec2-user @ ec2-instance-ip.compute-

1.amazonaws.com:/path/to/your/ jarfile 

3. Po skopiowaniu pliku JAR możemy go uruchomić, wydając polecenie java -jar ścieżka / do / twój / 

jarfile.jar w pełni.kwalifikowany, pakiet.Application 

4. Domyślnie serwer uruchamia się na porcie 8080. Jeśli jednak chcemy zmienić szczegóły portu, 

możemy ustawić server.port jako właściwość systemową za pomocą opcji wiersza poleceń, takich jak -

DServer. port = 8090 lub dodaj application.properties w src / main / resources / with server.port = 

8090. 

Gdybyśmy użyli mavena do zbudowania naszego kodu, moglibyśmy również użyć mvn spring-boot: run 

Jako kontener Docker na AWS EC2 

Docker wykonuje wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego. Docker służy do uruchamiania 

pakietów oprogramowania zwanych kontenerami. Docker ułatwia to z punktu widzenia operacji, 

ponieważ pakuje razem kod, biblioteki i składniki środowiska uruchomieniowego jako obrazy Dockera, 

które można łatwo wdrożyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat platformy Docker, odwiedź 

witrynę www.docker.com/. 

Wykonujemy następujące kroki, aby uruchomić aplikację na Dockerze na EC2: 

1. Aktualizujemy zainstalowane pakiety i pamięć podręczną pakietów na instancji: 

sudo yum update -y 

2. Instalujemy najnowszy pakiet Docker Community Edition: 

sudo amazon-linux-extras instaluje docker 

3. Uruchamiamy usługę Docker: startowanie usługi sudo 

4. Dodajemy użytkownika ec2 do grupy Docker w celu wykonywania poleceń Dockera bez użycia 

sudo - sudo usermod -a -G docker ec2-user 

5. Wylogowujemy się i logujemy się ponownie, aby pobrać nowe uprawnienia grupy Docker. Aby to 

zrobić, zamykamy bieżące okno terminala SSH i ponownie łączymy się z instancją w nowym. Nowa sesja 

SSH będzie miała odpowiednie uprawnienia grupy Docker. 

6. Sprawdzamy, czy użytkownik ec2 może uruchamiać polecenia Dockera bez sudo. 

7. Tworzymy plik Dockerfile w katalogu głównym bazy kodu. Plik Dockerfile to manifest, który opisuje 

obraz podstawowy do użycia dla obrazu platformy Docker oraz wszystko, co jest na nim zainstalowane 

i uruchomione. Ten plik dockerfile używa obrazu openjdk: 8-jdk-alpine, ponieważ tworzymy obraz 

aplikacji Java. Instrukcja VOLUME tworzy punkt podłączenia o określonej nazwie i oznacza go jako 

przechowujący zewnętrznie zamontowane woluminy z rodzimego hosta lub innych kontenerów. 

Instrukcja ARG definiuje zmienną, którą użytkownicy mogą przekazać konstruktorowi w czasie 

kompilacji. Plik JAR nosi nazwę app. jar, a ENTRYPOINT pozwala nam skonfigurować kontener, który 

będzie działał jako plik wykonywalny. Zawiera polecenie uruchomienia pliku JAR: 

FROM openjdk: 8-jdk-alpine  



VOLUME / tmp  

ARG JAR_FILE  

ADD $ {JAR_FILE} app.jar 

ENTRYPOINT ["java", "- Djava.security.egd = plik: / dev /./ urandom", "- jar", "/ app.jar"] 

8. Tworzymy obraz Dockera, wydając następujące polecenie: 

docker build -t iris --build-arg 1AR_FILE = ”DAR_NAME”. 

Poniżej przedstawiono dane wyjściowe polecenia kompilacji wykonanego na komputerze: 

Sending build context to Docker daemon 21.9MB Step 1/5 : FROM openjdk:8-jdk-alpine 

8-jdk-alpine: Pulling from library/openjdk bdf0201b3a05: Pull complete 9el2771959ad: Pull complete 

c4efe34cda6e: Pull complete 

Digest: sha256:2a52fedfId4ab53323el6a032cadca89aac47024 a8228dea7f862dbccfl69ele 

Status: Downloaded newer image for openjdk:8-jdk-alpine —> 3675b9f543c5 Step 2/5 : VOLUME /tmp 

—> Running in dc2934059ab8 Removing intermediate container dc2934059ab8 ---> 0c3b6lb6f027 

Step 3/5 : ARG DARFILE —> Running in 36701bf0a68e Removing intermediate container 36701bf0a68e 

---> dalclf51c29d 

Step 4/5 : ADD ${DAR_FILE} app.jar —> Oaacdba5bafO 

Step 5/5 : ENTRYPOINT ["java","-Djava.security. egd=file:/dev/./urandom","-jar","/app.jar"] 

---> Running in f40f7a276el8 Removing intermediate container f40f7a276el8 —> 493abfce6e8c 

Successfully built 493abfce6e8c Successfully tagged iris:latest 

9. Uruchamiamy nowo utworzony obraz Dockera za pomocą następującego polecenia: 

docker run -t -i -p tęczówki 80:80 

Jako usługa ECS 

W poprzednich dwóch metodach widziałeś, że możesz wdrożyć i uruchomić Spring Boot JAR jako 

samodzielną usługę lub zainstalować Docker i użyć go do uruchomienia API w kontenerze Docker. Ta 

metoda omawia usługę AWS o nazwie ECS (Elastic Container Service). Amazon ECS ułatwia wdrażanie, 

zarządzanie i skalowanie kontenerów Docker z aplikacjami, usługami i procesami wsadowymi. Amazon 

ECS umieszcza kontenery w klastrze na podstawie potrzeb zasobów i jest zintegrowany ze znanymi 

funkcjami, takimi jak elastyczne równoważenie obciążenia, grupy zabezpieczeń EC2, woluminy EBS i 

role IAM. Więcej szczegółów na temat ECS można znaleźć pod adresem https://aws.amazon.com/ecs/. 

Uruchamianie obrazów Dockera w ECS wymaga wykonania różnych czynności. Oto przewodnik po 

procesie wdrażania za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS: 

1. Omawiając, jak wdrożyć JAR jako kontener Docker na AWS EC2, stworzyliśmy obraz Dockera. 

Musimy dodać ten wcześniej utworzony obraz Dockera do ECR. Amazon Elastic Container Registry 

(ECR) to w pełni zarządzany rejestr kontenerów, który ułatwia programistom przechowywanie, 

zarządzanie i wdrażanie obrazów kontenerów. Po utworzeniu repozytorium, jak pokazano na rysunku 

9-5, następnym krokiem jest oznaczenie obrazu Dockera, abyśmy mogli przesłać obraz do tego 

repozytorium: 



tag docker irisrlatest aws_account_id.dkr.ecr.us- east-1.amazonaws.com/iris:latest 

Następnie uruchamiamy następujące polecenie, aby przesłać ten obraz do repozytorium ECR: 

docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-east-l.amazonaws.com/iris:latest 

Więcej szczegółów na temat przesyłania obrazów Dockera do ECR można znaleźć na stronie 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/docker-push-ecr-image.html. 

2. Następnie musimy zdefiniować definicję kontenera. W usłudze ECS w konsoli zarządzania AWS w 

obszarze Get Started możemy wybrać definicję kontenera do użycia. Musimy podać adres URL 

repozytorium ECR oraz nazwę i tag obrazu Docker. 

3. Definiujemy definicję zadania. Definicja zadania jest planem aplikacji i opisuje jeden lub więcej 

kontenerów za pomocą atrybutów. Niektóre atrybuty są konfigurowane na poziomie zadania, ale 

większość atrybutów jest konfigurowana na kontener. 

4. Zdefiniuj usługę. Usługa pozwala na uruchomienie i utrzymanie określonej liczby (pożądanej liczby) 

jednoczesnych wystąpień definicji zadania w klastrze ECS 

5. Konfigurujemy klaster. Infrastruktura w klastrze Fargate jest w pełni zarządzana przez AWS. Nasze 

kontenery działają bez zarządzania i konfigurowania poszczególnych instancji Amazon EC2 

6. Gdy przejrzymy i klikniemy Utwórz, powinniśmy zobaczyć postęp w tworzeniu ECS. Po 

skonfigurowaniu klastra i zakończeniu definiowania zadań usługa Spring Boot powinna być 

uruchomiona 

Inteligentne tworzenie umiejętności IRIS Alexa w mniej niż 5 minut 

W kilku prostych krokach zbadamy, jak można zintegrować IRIS z Amazon Alexa. Aby to zrobić, 

pierwszym krokiem jest zalogowanie się do Alexa Developer Console pod adresem https: // developer. 

Amazon.com/alexa i stwórz umiejętność. Tworzenie umiejętności wymaga podania nazwy 

umiejętności i domyślnego języka. Wybierzemy niestandardowy model do dodania do umiejętności. 

Model niestandardowy ma kilka list kontrolnych, które należy zapewnić, aby umiejętność działała: 

• Nazwa wywołania 

• Zamiary, próbka i szczeliny 

• Budowanie modelu interakcji 

• Konfigurowanie punktu końcowego usługi internetowej 

W naszym przykładowym przypadku użycia IRIS, ponieważ mamy już zdefiniowane różne możliwe 

intencje, przedziały intencji i okna dialogowe modelowane jako automat stanowy, staramy się 

przekierować wypowiedź użytkownika dotyczącą Alexy do interfejsu API IRIS, aby mógł przetworzyć 

wypowiedź i odpowiedz. Używamy nazwy wywołania jako Iris. Umożliwi to użytkownikom wywołanie 

tej umiejętności, prosząc Alexę o „zapytanie” Iris. 

Następnie definiujemy niestandardową intencję i niestandardowy typ boksu, aby wszystkie 

wypowiedzi użytkownika były dopasowane do tego zamiaru i typu boksu. Celem jest przekierowanie 

wypowiedzi do IRIS, a nie przetwarzanie związane z klasyfikacją intencji w warstwie Alexa. Najpierw 

tworzymy niestandardowy typ gniazda o nazwie IrisCustomSlotType; 

Teraz definiujemy niestandardową intencję o nazwie IrisAllIntent. Ta intencja ma slot o nazwie 

utteranceSlot. Najważniejszą rzeczą jest {utteranceSlot}. Zamierzamy dopasować wszystkie 



wypowiedzi użytkowników do tego miejsca, jak pokazano na rysunku 9-14. Jest to wyrażenie regularne, 

co oznacza, że cała wartość wypowiedzenia znajduje się pod szczeliną słowa utteranceSlot. Zostanie to 

wykorzystane później podczas czytania wypowiedzi użytkownika, gdy Alexa zażąda punktu końcowego 

IRIS HTTPS. 

Zdefiniowano wyrażenie utteranceSlot jako gniazda typu IrisCustomSlotType. Na tym etapie 

powinniśmy mieć intencje, sloty i typy slotów utworzone w modelu interakcji naszej umiejętności 

Alexa. Istnieją również inne wbudowane intencje, które są obecne w przypadku standardowej 

interakcji z urządzeniami Alexa, takich jak zatrzymanie lub anulowanie. Po zdefiniowaniu wszystkich 

wymaganych atrybutów dla naszego niestandardowego modelu interakcji możemy zbudować model. 

Budowanie modelu wymaga od nas kliknięcia przycisku Build Model, który zapisuje manifest 

umiejętności i buduje model. Ostatnią rzeczą do ukończenia konfiguracji jest zapewnienie punktu 

końcowego HTTPS IRIS, który będzie hostował wszystkie klasyfikacje intencji i logikę generowania 

odpowiedzi, a następnie otrzyma żądanie POST od Alexy. Przetestujmy teraz konfigurację za pomocą 

symulatora dostępnego w konsoli programisty. Prosimy Alexę, aby zapytała Iris o „pogodę w Dublinie”. 

Odpowiedź Iris jest następująca, którą można usłyszeć w głosie Alexy. Szczegóły żądania wysłane przez 

Alexę do IRIS API to 

{ 

version : l.o , 

"session": { 

"new": true, 

"sessionld": "amznl.echo-api.session.XXXXXXX-2b66- XXXX-XXX-XXXXXXXXX", 

"application": { 

"application!^": "amznl.ask.skill.XXXXXX- e624-XXXXXX-XXX-XXXXXXX" 

b 

"user": { 

"userid": "amznl.ask.account.XXXXXXXX" 

} 

} 

"context": { 

"AudioPlayer": { 

"playerActivity": "IDLE" 

b 

"System": { 

"application": { 

"application!^": "amznl.ask.skill. 

XXXXXXX-XXX-XXXXX- 



XXXX-XXXXXXXXX" 

b 

"user": { 

"userid": "amznl.ask.account.XXXXXX" 

b 

"device": { 

"deviceld": "amznl.ask.device.XXXXX", "supportedlnterfaces": { "AudioPlayer": {} 

} 

b 

"apiEndpoint": "https://api.eu.amazonalexa. com", 

"apiAccessToken": "XXXXXXXX" 

b 

"Viewport": { 

"experiences": [ 

{ 

"arcMinuteWidth": 246, "arcMinuteHeight": 144, "canRotate": false, "canResize": false 

} 

], 

"shape": "RECTANGLE", "pixelUidth": 1024) 

"pixelHeight": 600, 

"dpi": 160, 

"currentPixelUidth": 1024, "currentPixelHeight": 600, "touch": [ 

"SINGLE" 

] 

} 

b 

"request": { 

"type": "IntentRequest", 

"requestld": "amznl.echo-api.request.XXXXXXXXXXX "timestamp": "2019-04-2lTll:22:56Z", 

"locale": "en-US", 

"intent": { 



"name": "irisAHIntent", 

"confirmationStatus": "NONE", "slots": { 

"utteranceSlot": { 

"name": "utteranceSlot", "value": "weather in Dublin" "resolutions": { 

"resolutionsPerAuthority" 

[ 

{ 

"authority": 

"amznl.er- 

authority.echo- 

sdk.amznl.ask. 

skill.XXXXXXXX- 

XXXX-XXXX- 

XXXX-XXXXXXX. 

IrisCustom SlotType", "status": { "code": "ER_ 

SUCCESS_ NO MATCH" 

} 

] 

} 

}, 

"confirmationStatus" "source": "USER" 

} 

} 

} 

} 

} 

Odpowiedź od IRIS: 

{ 

"body": { 

"wersja": "ciąg", "odpowiedź": { 

"outputSpeech": { 



"type": "PlainText", 

"text": "W tej chwili wydaje się, że w Dublinie jest czyste niebo. Temperatura wynosi 19,13 stopnia. 

Wilgotność zbliża się do 48. \ n Chciałbym być człowiekiem, żeby to poczuć. W każdym razie, co jeszcze 

chcesz wiedzieć od ja? ” 

}, 

"type": "_DEFAULT_RESPONSE" 

}, 

"sessionAttributes": {} 

} 

} 

Wcześniej stworzyliśmy aplikację NodeJS, która zapewnia zewnętrzny punkt końcowy API dla Facebook 

Messenger. Aby zintegrować się z Alexą, musimy dodać punkt końcowy Alexa, jak opisano poniżej: 

// new API endpoint 'alexa' that expects a POST request app.post('/alexa', function(req, res) { 

// receive the user's utterance by reading the utteranceSlot value from JSON 

var text = req.body.request.intent.slots.utteranceSlot.value; var session = 

req.body.session.user.userId; var timestamp = req.body.request.timestamp; 

/* GET request parameters to the IRIS backend service. 

'Message' param contains user utterance */ 

var params = { message: text,sender: session, seq: 100, 

timestamp: 1524326401 

var esc = encodeURIComponent; var query = Object.keys(params) 

.map(k => esc(k) + '=' + esc(params[k])) .join('&'); 

//url is the IRIS API url 

fetch(url +query).then(response => { response.json().then(json => { 

var alexaResp = { 

"version": "string", 

"sessionAttributes": {}, 

"response": { 

"outputSpeech": { 

"type": "PlainText", 

"text": json.message, 

"ssml": "<speak>"+json.message+"</speak>" 



} 

} 

} 

res.json(alexaResp); 

}); 

}) 

.catch(error => { 

var alexaResp = { 

"version": "string", "sessionAttributes": {}, 

"response": { 

"outputSpeech": { 

"type": "PlainText", 

"text": "Sorry, I4y team is having bad day to get this information to you. Please try again in some time.% 

"ssml": "<speak>Sorry, I4y team is having bad day to get this information to you. Please try again in 

some time.</speak>" 

) 

) 

} 

res.json(alexaResp); 

»i 

))} 

Ramy ciągłego doskonalenia 

W praktycznych przypadkach jest bardzo możliwe, że wypowiedzi użytkownika nie są klasyfikowane 

ani rozumiane przez nasz silnik zamiarów z kilku powodów, takich jak wypowiedź będąca zewnętrzną 

intencją, która nie jest częścią silnika zamiarów lub silnik zamiarów nie jest pewny ze względu na niską 

intencję wynik meczu. W środowisku produkcyjnym obserwuje się, że istnieje spora liczba wypowiedzi 

użytkowników, które są albo źle rozumiane, albo w ogóle niezrozumiałe dla silnika. Proponujemy ramy, 

które mogą pomóc IRIS stać się mądrzejszym i bardziej inteligentnym w naśladowaniu naturalnej 

rozmowy międzyludzkiej. W module samouczącym proponujemy trzy komponenty usprawniające,: 

• Potwierdzenie zamiaru (podwójna kontrola) 

• Przewidywanie następnego zamiaru 

• Człowiek w pętli 

Potwierdzenie zamiaru (podwójne sprawdzenie) 



Weźmy przykład wypowiedzi użytkownika „ubezpieczenie na życie”, które może pasować do jednego 

z możliwych scenariuszy intencji. Kiedy porównamy wypowiedź użytkownika z listą możliwych intencji, 

otrzymamy listę intencji i odpowiednich wyników dopasowań. Moduł silnika intencji IRIS powraca z 

dopasowaniem intencji tylko wtedy, gdy wynik dopasowania jest wyższy niż 0,75. Nazywamy to 

również minimalnym wynikiem progowym, poniżej którego dopasowanie zamiaru nie jest brane pod 

uwagę w odpowiedzi. W przykładzie „ubezpieczenia na życie” w odpowiedzi z silnika intencji zwracany 

jest komunikat „LIFE INSURANCE OUOTE INTENT”. 

Optymalizacją tej implementacji mogłoby być wprowadzenie minimalnego wyniku dopasowania 

poniżej progu, ale wystarczającego do dalszego przetwarzania. Wcześniej stwierdziliśmy, że minimalny 

wynik progowy to wynik, poniżej którego dopasowanie zamiaru nie jest zwracane w odpowiedzi z 

silnika klasyfikacji intencji. Minimalny wynik dopasowania to wynik, powyżej którego zamiar jest 

rozważany do dalszego przetwarzania, jeśli nie odpowiada minimalnemu progowi punktacji. Rozważmy 

inny przykład wypowiedzi użytkownika: „koszt ubezpieczenia na życie”, dla którego wynik 

dopasowania. W tym przykładzie wyniki są poniżej minimalnego progu, a w bieżącej implementacji 

wypowiedź użytkownika będzie domyślnie wyszukiwać, ponieważ nie ma wyraźnego zamiaru został 

zwrócony przez silnik klasyfikacji zamiarów. Jeśli weźmiemy pod uwagę minimalny wynik meczu równy 

0,5, intencja LIFE_INSURANCE_ 0U0TE INTENT może zostać uwzględniona w celu dalszego 

potwierdzenia. Te wyniki 0,75 (minimalny wynik progowy) i 0,5 (minimalny wynik meczu) powinny 

pochodzić ze szkolenia i testować zbiory danych, a także mogą zmieniać się później w oparciu o 

rzeczywiste dane wypowiedzi użytkownika i działanie silnika klasyfikacji intencji. 

W związku z tym mogliśmy wprowadzić zmiany w IRIS, aby monitować o potwierdzenie, jeśli 

wypowiedź została sklasyfikowana w przedziale od 0,5 do 0,75. Dzięki powyższej implementacji typowa 

rozmowa może przebiegać w następujący sposób: 

User: Hello IRIS: Hello 

Użytkownik: koszt ubezpieczenia na życie 

IRIS: Nie mogłem poprawnie zrozumieć twojego zapytania. Chcesz wycenę ubezpieczenia na życie? 

Użytkownik: Tak 

IRIS: Jasne, mogę ci w tym pomóc. Czy mogę poznać twój wiek? 

Przewiduj następny zamiar 

Ta funkcja umożliwia firmie IRIS korzystanie z dzienników w celu zrozumienia i przewidzenia 

ewentualnych kolejnych najlepszych zamiarów użytkownika 

 

W prostym podsumowaniu INTENT-A,  stwierdzamy, że INTENT-B jest najczęstszym następnym 

ogólnym celem. 



 

Możemy również użyć technik przewidywania ścieżki, reguł asocjacyjnych i częstych zestawów 

elementów, aby uzyskać najbardziej przewidywalne zamiary następnego użytkownika. Typowa 

rozmowa z IRIS bez przewidywanego zamiaru może się wydarzyć w następujący sposób: 

User: Cześć  

IRIS: Cześć 

Użytkownik: Chcę wycenę ubezpieczenia na życie 

IRIS: Jasne, pomogę ci w tym. Czy mogę poznać twój wiek? 

Użytkownik: Mój wiek to 24 lata 

IRIS: Czy paliłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Użytkownik: Nie 

IRIS: Jaki jest Twój wzrost? 

Użytkownik: mój wzrost to 181 cm.  

IRIS: Ile ważysz? 

Użytkownik: 85 kilogramówy 

IRIS: Wspaniała wiadomość! Masz prawo do przyspieszonej decyzji  

Użytkownik : Dzięki. Chciałbym wykupić polisę na życie. 

IRIS: Jasne. Czy możesz podać mi swój identyfikator e-mail, abym mógł rozpocząć proces aplikacji? 

Użytkownik: użytkownik@gmail.com 

.... 

Z przewidywaną zdolnością kolejnego zamiaru ta rozmowa wyglądałaby następująco: 

User: Cześć  

IRIS: Cześć 

Użytkownik: Chcę wycenę ubezpieczenia na życie 

IRIS: Jasne, pomogę ci w tym. Czy mogę poznać twój wiek?  



Użytkownik: Mój wiek to 24 lata 

IRIS: Czy paliłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Użytkownik: Nie 

IRIS: Jaki jest Twój wzrost? 

Użytkownik: mój wzrost to 181 cm.  

IRIS: Ile ważysz? 

Użytkownik: 85 kilogramów 

IRIS: Wspaniała wiadomość! Masz prawo do przyspieszonej decyzji 

Czy mogę poznać Twój adres e-mail, abym mógł rozpocząć proces aplikacji? 

Użytkownik: użytkownik@gmail.com 

....... 

Człowiek w pętli 

Trzecim ulepszeniem struktury, które wprowadziliśmy był człowiek w pętli. Niezależnie od technik, 

których używamy, aby IRIS lepiej rozumiała intencje, zawsze będzie jakaś rozmowa, której IRIS nie 

będzie w stanie zrozumieć. Dzieje się tak z tego prostego powodu, że IRIS nie posiada wszystkich 

informacji o wszechświecie i zawsze będzie zaprojektowany tak, aby spełniał tylko znany zestaw 

funkcji. Wiemy, że IRIS jest przeznaczony do wykonywania pewnych operacji, takich jak obliczanie 

uprawnień do ubezpieczenia, podawanie salda konta, statusu roszczenia itp. Załóżmy, że pewien 

procent użytkowników prosi IRIS o zmianę adresu ich polisy ubezpieczeniowej. Obecnie IRIS nie 

obsługuje tego rozwiązania, a interpretacja tego rodzaju nowych informacji jest wyzwaniem dla 

maszyn. Gdy człowiek jest w pętli, wypowiedzi te można poddać dalszej analizie. Ponieważ zamiar ten 

dotyczy 66% wszystkich logów, IRIS można ulepszyć w celu obsługi ADDRESS_CHANGE w zależności od 

decyzji dotyczącej produktu. W niektórych przypadkach wypowiedź można odwzorować na istniejącą 

intencję, taką jak ostatnia wypowiedź. Pomoże to silnikowi klasyfikacji zamiarów w dalszej lepszej 

klasyfikacji zamiarów dzięki dostępności większej liczby zbiorów danych. Zdarzają się również 

wypowiedzi, takie jak pytania dotyczące niezwiązanych z nimi spraw, takich jak pytania użytkowników 

o wyniki meczów krykieta lub szczegóły dotyczące Brexitu lub czasów pociągów. Są to dzienniki, które 

nie wymagają dalszego przetwarzania i zostaną zignorowane przez ekspertów w dziedzinie ulepszania 

pętli sprzężenia zwrotnego IRIS. 

Podsumowanie 

W tej końcowej części omówiliśmy różne sposoby wdrażania chatbota w chmurze, 

zademonstrowaliśmy 5-minutowe wprowadzenie do integracji IRIS z Alexą oraz omówiliśmy ciągłe 

doskonalenie IRIS poprzez pętle informacji zwrotnych za pośrednictwem plików dziennika i ludzi w pętli 

.Zachowaliśmy doskonałą równowagę z trzema filarami: kontekstem biznesowym, teoretycznymi 

podstawami obsługi języków naturalnych przez maszyny oraz rozwojem chatbota w świecie 

rzeczywistym od podstaw. Wierzymy, że te trzy filary pomogą zbudować chatbota klasy korporacyjnej 

z dobrze zdefiniowanym zwrotem z inwestycji. Ponadto skupiliśmy się również na kwestiach etycznych 

związanych z wykorzystywaniem danych osobowych oraz na tym, jak kraje Unii Europejskiej uzgodniły 

przepisy RODO w celu ochrony prywatności ludzi. 


