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Formalne opisy struktur konwersacji naturalnej.

Od początku lat 70-tych ubiegłego wieku w środowiskach skupionych wokół zagadnień retoryki i
argumentacji zaczęto budować reguły prowadzenia konwersacji bez błędów w argumentacji. Zbiory
tych reguł, nazywane systemami (lub grami) dialogowymi, uzyskały dosyć szybko popularność nie
tylko wśród filozofów, ale również wśród badaczy Sztucznej Inteligencji.  Szeroki zakres literatury
ilustruje  imponującą  ilość  podejmowanych  prób  wykorzystywania  gier  dialogowych  lub  ich
elementów  do  modelowania  komunikacji  pomiędzy  programami  komputerowymi  w  systemach
wieloagentowych (ang.  Multi Agent Systems),  jak również komunikacji pomiędzy człowiekiem i
komputerem. Próby te, oprócz sukcesów w takich produktach końcowych jak systemy eksperckie,
wykazują  stopień  uproszczenia  konwersacji  rzeczywistych  w  tych  systemach.  Przyczyny takiej
symplifikacji dopatruję się w metodzie „top-down”, za pomocą której one były budowane. Zasady i
struktura  komunikacji,  bowiem,  były  narzucone  z  góry  zgodnie  z  założeniami  teoretycznymi
danego systemu. Założenia te modelują idealną pod względem argumentacji komunikację, jednak
nie odzwierciedlają struktury dialogu rzeczywistego.

Badania  których  się  podjęłam  dotyczą  formalnych  opisów  dialogów  naturalnych  za  pomocą
aparatury pojęciowej systemów dialogowych. Takie zadanie badawcze wymaga metody „bottom-
up”,  czyli  w  opisie  struktury  konwersacji  wychodzi  się  od  danych  opisowych  zebranych  na
podstawie  analiz  transkrypcji  dialogów rzeczywistych.  Takie  systemy są  bardzo  szczegółowe i
opisują konwersację jedynie w jakimś określonym dyskursie (na przykład, dialogi sądowe, dialogi
mediacyjne  czy  też  debaty).  Z  innej  strony  opisują  one  struktury  i  dynamiki  dialogów
rzeczywistych, które faktycznie się różnią. Ze względu na to, że opisywane badania obecnie nie
mają analogu, metoda budowania formalnego opisu ciągle jest rozwijana i modyfikowana. Obecnie
wynikiem moich badań są dwa opisy dialogowe, reprezentujące odmienne typy konwersacji: dialogi
finansowe, prowadzone pomiędzy reprezentantami korporacji i analityków finansowych pod czas
tak  zwanych  Earning  Conference  Calls,  oraz  debaty  radiowej  w  programie  Moral  Maze.
Odmienność  dynamiki  tych  dwóch  opisów  jak  również  sposób  ich  opisu  ilustrują  rozwój
opisywanych badań, a w szczególności, metodologii budowania opisów. 
W swoim wystąpieniu chciałabym krótko przedstawić wyniki opisanych wyżej badań. Oprócz tego,
planuję przedstawić kolejny krok budowy systemów dialogu rzeczywistego, na podstawie analiz
nowego dyskursu: dyskusji internetowej i komentowania (opiniowania). 
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