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STRESZCZENIE 
 

W artykule przedstawiono możliwości związane z wykorzystaniem 
nowoczesnej techniki komputerowej opartej na systemach dialogowych do 
komputerowego wspomagania procesu projektowania i analizy układów 
elektronicznych. Zaprezentowano również inne możliwe obszary zastosowań 
systemów dialogowych. 

 
 

 
SUMMARY 

 
In this article are presented dialogs systems computer’s technology 

designers managed the complete and stimulate design process form early 
inception to final completion. Everything will be done quickly within a single 
design environment. Recognizing this trend, has created new design technology 
with using computers dialogs systems to determination design and analyzing 
electronic circuit. There were presented too another applications where we can 
use computer dialogs systems 
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1. Wstęp 
Jednym z najprężniej rozwijających się obszarów zastosowań informatyki 

jest obecnie sztuczna inteligencja, a konkretnie systemy opierające się w swojej 
budowanie na analizie języka naturalnego – systemy dialogowe. Wraz z 
budowaniem coraz doskonalszych systemów dialogowych pojawiają się coraz to 
inne dziedziny potencjalnych ich zastosowań. Jedną z takich dziedzin jest 
elektronika, a właściwie możliwość zastosowania systemu dialogowego do 
komputerowego wspomagania procesu analizy i projektowania układów 
elektronicznych. 

2. Istota systemu dialogowego 

Poprzez system dialogowy rozumiemy system, którego głównym 
zadaniem jest podtrzymanie (po wcześniejszym zainicjowaniu) swobodnej 
rozmowy z użytkownikiem przy użyciu języka naturalnego. Z systemami 
dialogowymi możemy rozmawiać właściwie o wszystkim, od szczegółowych 
pytań dotyczących ludzi, po ogólne pytania o świecie. System powinien nie tylko 
rozmawiać, ale również w przekonywujący sposób wcielać się w wybraną osobę, 
przez co stawałby się w tracie rozmowy nie do odróżnienia od człowieka.  

 

 
Rys. 1. Elementy składowe systemu dialogowego. 

Każdy system dialogowy tworzony jest w oparciu o elementy składowe 
przedstawione na rys. 1, tj. o: 

1. bazę wiedzy: 
- ogólnej, 
- przygotowanej pod kątem osobowości, 
- specjalistycznej; 

2. kreację postaci: 
  - rys psychologiczny – osobowość, zainteresowania, poczucie 
humoru itp., 
  - kreację wizualną – zestaw zdjęć, rysunków, (rys. 2.) 

3. integrację z oprogramowaniem. 
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Rys.2.Przykładowe kreacje wizualne postaci „wirtualnych asystentów” 

wykorzystywanych w systemach dialogowych. [1,2,3,4]. 
 

Przy czym należy również pamiętać, że wzajemne relacje pomiędzy 
systemem projektowym, systemem dialogowym, a użytkownikiem 
i oprogramowaniem projektowym (przedstawione na rys.3.) powinny być 
relacjami dwustronnymi. Związane jest to z koniecznością zapewnienia 
systemowi bieżącej możliwości kontroli systemu projektowego, jak też 
i otrzymywania z systemu informacji żądanych przez użytkownika. Podobnie 
użytkownik powinien posiadać możliwość nie tylko otrzymywania poprzez 
system dialogowy informacji z systemu projektowego, ale również powinien 
zarządzać systemem projektowym za pomocą komend wydawanych systemowi 
dialogowego.  

 
Rys. 3. Ilustracja wzajemnych relacji pomiędzy systemem dialogowym, 

a użytkownikiem i oprogramowaniem projektowym. 
 

3. Możliwości zastosowania w procesie wspomagania projektowania 
układów elektronicznych 

Podczas procesu projektowania układów elektronicznych niejednokrotnie 
spotykamy się z problemem odpowiedzi na poszczególne pytania, jakie stawiamy 
sobie tworząc dany układ elektroniczny oraz projektując wykorzystanie 
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poszczególnych elementów elektronicznych, czy też zastanawiając się, w jaki 
sposób najlepiej wykorzystać możliwości programu zastosowanego w fazie 
projektowania.  

Rozwiązania większości z powyższych problemów należy się doszukiwać 
w zastosowaniu systemu dialogowego do wspierania działań projektowych 
użytkownika oraz kontrolowania systemu projektowego, wg relacji pomiędzy 
systemem dialogowym, a użytkownikiem i systemem projektowym pokazanych 
na rys. 3.  

 
Za pomocą programu wykorzystującego system dialogowy istnieje 

możliwość dostarczenia projektantom kompetentnego, przyjaznego systemu 
potrafiącego udzielić natychmiastowych i wyczerpujących odpowiedzi na 
wszystkie pytania przewidziane wcześniej przez twórców systemu. System taki 
może być bardzo przydatny, szczególnie w fazie komputerowej symulacji 
działania każdego z projektowanych układów elektronicznych. Pozwala to na 
oszczędność czasu i nakładów finansowych przeznaczonych na wytworzenie 
układu elektronicznego. 

 

System dialogowy działa w oparciu o wiedzę zapisaną w pamięci 
komputera. Jego praca może sprowadzać się do udzielania odpowiedzi na 
różnego rodzaju pytania lub wymuszenie wypowiedzi w wyniku zaistniałych 
zdarzeń kontrolowanych przez komputer w fazie projektowania czy też 
symulacji. 

W przypadku wcześniej nieprzewidzianych pytań istnieje możliwość 
wprowadzenia odpowiedzi poprzez wypełnienia formularza. Taki opis problemu 
umożliwia ciągły rozwój bazy wiedzy systemu dialogowego i rozszerzenie jego 
możliwości. 

System jest gotowy udzielać informacji w sposób ciągły. Nie ma 
technicznych ograniczeń, co do ilości osób jednocześnie rozmawiających 
z programem. Należy zauważyć, iż większość poszukiwanych pytań i problemów 
dotyczących obsługi danego programu powtarza się.  

Program pomocy oparty na systemie dialogowym może pracować jako 
wirtualny doradca użytkownika. Program jest w stanie udzielić odpowiedzi na 
większość pytań zadawanych przez klientów. Program pracuje przez 24 godziny 
na dobę i nie sposób sprowokować go do kłótni.  
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Rys.3. Schemat relacji pomiędzy systemem dialogowym, a użytkownikiem i systemem 

projektowym. 
 

Użytkownicy otrzymują odpowiedzi na pytania bez konieczności 
przedzierania się przez gąszcz informacji, które ich nie interesują. Projektanci 
szybciej otrzymują odpowiedzi na pytania, a przedsiębiorstwo produkujące dany 
podzespół, czy nawet program redukuje koszty.  

Program oparty na systemie dialogowym potrafi zapoznać użytkownika z 
całą gamą możliwości danego produktu, potrafi udzielić wyczerpujących 
wskazówek, a także odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące możliwości 
programu, co korzystnie wpływa na interakcje z użytkownikiem. Prowadzi to do 
wzrostu przychodów producenta układów elektronicznych czy też 
oprogramowania. 

Wirtualni asystenci pomagają projektantom dokonać wyboru na podstawie 
analizy jego potrzeb i oczekiwań wynikających z rozmowy. Co więcej, otwierają 
nowe możliwości zwiększenia sprzedaży za pomocą tzw. cross selling: 
polegającego na tym, że gdy klient wybierze produkt, system zaleci mu 
dodatkowe wyposażenie lub akcesoria. Program jako wirtualny doradca wzbudza 
zaufanie klienta. Ponadto potrafi rozpoznać, czego poszukuje klient i pomoc mu 
w dokonaniu dobrego wyboru.  

Wszystkie rozmowy z programem mogą zostać anonimowo 
protokołowane. Zebrane w ten sposób dane stanowią nie tylko bezcenne źródło 
wiedzy o gustach, preferencjach i oczekiwaniach użytkowników. Protokoły 
z rozmów przeprowadzonych z programem umożliwiają jeszcze lepsze 
dostosowanie go do potrzeb klientów. 

Wykaz wszystkich niezbędnych relacji, jakie powinny zachodzić dla 
zapewnienia poprawności działania systemu pomiędzy użytkownikiem, 
a systemem dialogowym zawiera rys. 4. 
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Rys.4. Schemat relacji pomiędzy systemem dialogowym a użytkownikiem. 
 

4. Możliwości zastosowania w procesie wspomagania analizy układów 
elektronicznych 

Poszczególne programy wspomagające proces analizy układów 
elektronicznych generują podczas swojej pracy informacje, których ilość oraz 
brak jednolitej struktury generowanych informacji w poszczególnych 
programach utrudnia użytkownikowi orientację w ich treści. Wymusza to na 
użytkowniku poświęcanie dużej ilości czasu na szukanie interesującej go 
konkretnej informacji. 
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Rys.5. Schemat relacji pomiędzy systemem projektowym, systemem dialogowym 
i użytkownikiem w przypadku zastosowania systemu dialogowego jako „menedżera 

informacji” 
Rozwiązania tego problemu należałoby dopatrywać się w zastosowaniu 

systemów dialogowych. Program oparty na przyjaznym dla użytkownika 
systemie dialogowym przejmuje rolę „menedżera informacji” i wskazuje 
użytkownikowi interesujące dane z analizy. Program zawsze wie, gdzie znajdują 
się potrzebne informacje, zapoznaje użytkownika z możliwościami analizy i albo 
od razu udziela odpowiedzi na pytania albo kieruje użytkownika na właściwą 
stronę z danymi. Użytkownicy odnajdują poszukiwane informacje szybciej 
i efektywniej. Koleją korzyścią z zastosowania systemów dialogowych jest łatwy 
i szybki dostęp do informacji, które interesują użytkownika. Długotrwali 
użytkownicy starszych wersji programu nie zostaną odstraszeni przez zmiany w 
strukturze kolejnej wersji programu. Zamiast konieczności przeszukiwania 
licznych danych program może wskazać poszukiwane informacje na podstawie 
odpowiedzi na kilka pytań. 

W celu wykorzystania systemu dialogowego przy analizie układów 
elektronicznych konieczne jest sprzęgnięcie dotychczas stosowanych programów 
analizy układów elektronicznych z dobrze zaprojektowanym systemem 
dialogowym. Przykładowe rozwiązanie dla zastosowania systemu dialogowego 
jako „menedżera informacji” zawiera rys 5. Rozwiązanie tego problemu w 
przyszłości będzie znacznym ułatwieniem dla projektantów i analityków 
układów elektronicznych. 

5. Podsumowanie 
Analizując dotychczasowy rozwój systemów dialogowych oraz szybkość, 

z jaką są wdrażane do różnych dziedzin życia codziennego można przypuszczać, 
że wszelkiego typu programy z zakresu Sztucznej Inteligencji (SI), a ściślej 
mówiąc programy zaliczane do szeroko rozumianej kategorii Dialogue Systems, 
których podstawowym zadaniem jest prowadzenie i utrzymanie dialogu 
z dowolnym użytkownikiem programu – inną osobą względnie innym 
programem z rodziny DS będą znajdowały zastosowanie w wielu obszarach 
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codziennych zastosowań niekoniecznie związanych z komputerowym 
wspomaganiem analizy i projektowania układów elektronicznych, takich jak 
m.in.: rozrywka - partner do pogaduszek (chatterbot), odnajdywanie informacji 
w sieci - przewodnik po serwisie www, ftp itp.(searchbot), public relations 
/investor relations - wirtualny rzecznik prasowy, badanie rynku - zaawansowane 
narzędzie marketingowe dla firm, call center – wirtualny konsultant / wirtualna 
asystentka, eMarketing – gadżet marketingowy, help desk - doradca klienta, 
eCommerce – sprzedawca wirtualny (ShoppingBoty), odnajdywanie informacji w 
bazach danych – przeszukiwanie zasobów danych(DataBot), inteligentne systemy 
pomocy i informacji – wirtualny asystent, pseudointeligentne reklamy, 
inteligentny terminarz – wirtualny organizer, inteligentne systemy piszące – 
wirtualna sekretarka, narzędzia do uaktualniania informacji – (updateboty), 
narzędzia do wysyłania informacje – (mailboty), systemy pomocy i ułatwień dla 
osób niepełnosprawnych, zastosowania medyczne – wirtualny psychoterapeuta, 
wirtualny lekarz, zastosowania wojskowe, zastosowania akademickie. 
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