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ABSZTRAK
T
Olyan társalgási ügynökök létrehozása, amelyek képesek
természetes és hosszan tartó beszélgetéseket folytatni, komoly
technikai és tervezési kihívást jelentett, különösen a közösségi
társalgási ügynökök esetében. A kölcsönös elméletet elméleti
keretként javasoljuk a természetes, hosszú távú ember-intelligencia
interakciók tervezéséhez. Ebből a perspektívából kiindulva
önbevallásos felmérések és számítógépes nyelvészeti megközelítés
segítségével vizsgáljuk meg, hogy egy közösség hogyan érzékeli
egy kérdéseket megválaszoló társalgási ügynök működését az
online oktatás kontextusában. Először is megvizsgáljuk a diákok
Jill Watson (JW), egy virtuális tanársegéd hosszú távú időbeli
változásait, akit egy online osztály vitafórumában vetettek be.
Ezután megvizsgáljuk, hogy a tanulók JW-ről alkotott
elképzeléseit a tanulók és a JW közötti párbeszédekből kinyert
nyelvi jellemzők segítségével meg lehet-e állapítani. Azt találtuk,
hogy a diákok JW an- thropomorfizmusáról és intelligenciájáról
alkotott képük az idő múlásával jelentősen változott. A regressziós
elemzések azt mutatják, hogy a nyelvi szóbeliség, az olvashatóság,
az érzékenység, a sokszínűség és az alkalmazkodóképesség tükrözi a
diákok JW-ről alkotott képét. Megvitatjuk az adaptív, közösséget
célzó társalgási ágensek hosszú távú társként való felépítésének és
az ember és az AI közötti interakcióban a kölcsönösségi elmélet
tervezésének következményeit.

CCS KONCEPCIÓK

- Számítástechnikai módszertanok → Mesterséges
intelligencia; - Emberközpontú számítástechnika →
Természetes nyelvi interfészek; Empirikus tanulmányok az
együttműködő és társas számítástechnikában; Közösségi média; Alkalmazott számítástechnika → Pszichológia.
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1

BEVEZETÉS

A beszélgetőügynökök (CA-k)1 egyre inkább beépülnek életünk
különböző területeire, és szolgáltatásokat nyújtanak az
egészségügy, a szórakoztatás, a kiskereskedelem és az oktatás
területén. Míg a CA-k viszonylag sikeresek a feladatorientált
interakciókban [82, 96], a kezdeti ígéret, hogy olyan CA-kat kell
létrehozni, amelyek képesek természetes és koherens
beszélgetéseket folytatni a felhasználókkal, mind a tervezési, mind
a technikai kihívások miatt nagyrészt beteljesületlen maradt [3, 18,
87]. Ez a felhasználói elvárások és a CA-kkal kapcsolatos
tapasztalatok közötti szakadék [61] a felhasználók folyamatos
frusztrációjához, a beszélgetések gyakori megszakadásához és a
CA-k esetleges elhagyásához vezetett [3, 61, 98].
A felhasználókkal való zökkenőmentes beszélgetések
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lebonyolítása még fontosabbá válik, ha a hitelesítésszolgáltatókat
online közösségekben alkalmazzák, különösen a sérülékeny
csoportokat, például online egészségügyi támogató csoportokat
[71] és diákközösségeket [95]. Ezek a közösséggel szembenéző
hitelesítésszolgáltatók gyakran a közösség kritikus részeként
biztosítják a zökkenőmentes interakciókat a közösség tagjai között,
és hosszú távú információs és érzelmi támogatást nyújtanak. Ezek
a közösséggel szembenéző CA-k azonban két egyedi kihívással
szembesülnek: a közösség egyes tagjaival való zökkenőmentes
diadikus interakciók elvégzésének szükségessége, valamint a közösség
változó percepciói alapján történő megfelelő reagálás
szükségessége [53, 86]. Valójában a hitelesítésszolgáltató
közösségre irányuló jellege új összetettséget ad - az egyes tagokkal
folytatott minden egyes dyadikus interakció látható a közösség
többi tagja számára, ami nemcsak a közösségnek a
hitelesítésszolgáltatóról alkotott képét változtathatja meg, hanem
hatással lehet a közösség többi tagjára is, azaz az egyik személlyel
való nem kielégítő interakció a többieket is frusztrálhatja [42]. Az
emberek azonban képesek arra, hogy méltóságteljesen
zökkenőmentes inter- akciókat folytassanak egymással, és a
közösségnek megfelelően viselkedjenek.
kapta.
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másképp nem jelezzük, ebben a tanulmányban a CA-kat kifejezetten a
szövegalapú, szöveges beszélgetőügynökökre használjuk.
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elvárások és normák egyszerre. Ez a folyamat egy egyedülállóan
humánus tulajdonságon alapul, amelyet łTheory of Mindž [7, 12,
78]. A tudósok azt állítják, hogy az elmélet (Theory of Mind,
ToM) egy alapvető kognitív és szociális tulajdonság, amely
lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyelhető vagy látens
viselkedési és verbális jelzéseken keresztül következtetéseket
vonjunk le egymás elméjéről [6, 12, 37, 38, 94]. Ez a tulajdonság
spontán módon irányítja a megértésünket arról, hogy hogyan
érzékeljük egymást a társas interakciók során. Ez lehetővé teszi
számunkra, hogy olyan szociális technikákat alkalmazzunk, mint
például megjelenésünk és viselkedésünk kiigazítása annak
érdekében, hogy mások rólunk alkotott elképzeléseit
önreprezentációnk alapján igazítsuk [36]. A tipikus ember-ember
interakciókban a kölcsönös tudatelmélet (MToM) megléte,
vagyis az interakciókban részt vevő minden fél rendelkezik a
ToM-mel, a viselkedési visszajelzéseken keresztül közös
elvárásokat épít ki egymásról, ami segít bennünket abban, hogy
konstruktív és koherens beszélgetéseket folytassunk [36, 75]. A
MToM-et egyre gyakrabban használják elméleti keretként az
emberközpontú mesterséges intelligencia, például a robotok
tervezéséhez, amelyeket łtermészetesebbnekž és
intelligensebbnekž lehet érzékelni.
az emberi partnerekkel való együttműködés során [26, 57, 59, 75].
Míg az MToM befolyásolja az emberközpontú mesterséges
intelligencia tervezését a feladatorientált interakciókban, az ember
és mesterséges intelligencia közötti kommunikatív interakciók
tervezésében betöltött szerepe még mindig feltáratlan. Az ember és
mesterséges intelligencia közötti interakciók tervezésének meglévő
megközelítései szintén nem rendelkeznek elméleti kerettel és
egységes tervezési irányelvekkel az emberközpontú mesterséges
intelligencia
tervezéséhez,
különösen
a
kommunikatív
interakciókban. Következésképpen a kutatók és a tervezők a
hagyományos, grafikus felhasználói felületekre szánt HCI
tervezési irányelvekhez fordulnak, ami nem mindig optimális
perspektíva az emberek és a gyakran antropomorfizált CA-k
közötti interakciók tervezéséhez [89] - a kutatók és a tervezők
komoly akadályokba ütköznek az irreálisan magas felhasználói
elvárások [61] kiegyensúlyozásában, miközben megfelelő
mennyiségű szociális jelzést biztosítanak a hosszú távú
természetes interakciók elősegítéséhez [56].
Az ember-ember közötti interakciók analógiájára javasoljuk
a MToM irányába történő tervezést, mint olyan elméleti keretet,
amely az adaptív, közösséggel szembenéző CA-k tervezését irányítja,
amelyek képesek a felhasználók változó felfogásának és igényeinek
kielégítésére. Az első lépés az MToM kiépítése felé az emberCA kommunikációban tehát az, hogy a CA-kat a ToM
analógiájával látjuk el, amely képes automatikusan
azonosítani a felhasználóknak a CA-kkal kapcsolatos
percepcióit. Ezzel a képességgel a CA-k képesek lennének
nyomon követni a felhasználók változó felfogását, és ennek
megfelelően finom viselkedési jelzésekkel segíteni a
felhasználókat abban, hogy jobb mentális modellt építsenek fel
a CA képességéről. Ez segítene enyhíteni a felhasználók jelenlegi
egyoldalú kommunikációs terheit is, akiknek folyamatosan
módosítaniuk kellett a CA-ról alkotott mentális modelljüket egy
önkényes próba-hiba folyamaton keresztül, hogy kiváltsák a
kívánt CA-válaszokat [4, 9].
A kutatások a CA-k felhasználói észlelésének azonosítása
mentén vizsgálták a dyadi ember-AI interakciók megkönnyítése
érdekében, beleértve az egyén CA-król alkotott mentális
modelljének vizsgálatát különböző kontextusokban [31, 54, 61].
Ezek a tanulmányok, amelyek többsége minőségi jellegű, nem
csak nehezen skálázhatók, hanem közvetlenül megvalósítható
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algoritmikus eredmények is hiányoznak, amelyek integrálhatók a
CA-architektúrába a CA-val kapcsolatos felhasználói észlelés
automatikus felismerése érdekében. A közösséggel szembenéző CAk esetében, amelyekről ismert, hogy az online közösségekben
változó társadalmi szerepeket töltenek be [87], jelenleg nincs világos
képünk arról, hogy a CA-k közösségi megítélése hogyan változik az
idő múlásával, és hogy az emberek és a CA-k közötti, közösségi
környezetben zajló dyadikus interakciók feltárnak-e bármilyen, a
felhasználói megítéléssel kapcsolatos jelet.
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Ezért megállapítjuk, hogy az elméletben és a gyakorlatban
hiányosságok mutatkoznak a közösségi CA-kkal kapcsolatos
emberi észlelések automatikus és skálázható megértésében, mind
egyéni, mind kollektív szinten. Az ember-ember közötti
interakciók dinamikájára támaszkodva ez a tanulmány az első lépést
vizsgálja a hosszú távú ember-CA interakciók MToM
tervezésének irányába, megvizsgálva a közösséggel szembenéző
CA-k ToM-jének kialakíthatóságát. Konkrétan két kutatási
kérdést célzunk meg:
1. kérdés: Hogyan változik egy közösség megítélése a közösséget
érintő CA-ról az idő múlásával?
2. kérdés: Hogyan tükrözik az ember és az AI közötti interakció
nyelvi markerei a közösséggel szembenéző CA-ról alkotott
képet?
Ezeket a kutatási kérdéseket az online tanulás kontextusában
vizsgáljuk, ahol a közösségi CA-kat általában úgy tekintik, hogy
információs és szociális támogatást nyújtanak a hallgatói
közösségeknek [1, 92, 95]. A félév során 10 héten keresztül egy
Jill Watson [24, 34, 35] (röviden: JW) nevű, közösség-közeli
kérdés-válaszoló (QA)CA-t (QA CA) vetettünk be egy online
vitafórumban, hogy válaszoljon a diákok kérdéseire. A további
elemzéshez összegyűjtöttük a hallgatók kéthetenkénti önbevalláson
alapuló észleléseit és a JW-vel folytatott beszélgetéseket. Megvitatjuka
hallgatói közösség JW-vel kapcsolatos hosszú távú
percepciójának változásait, és megvizsgáljuk a JW-vel
kapcsolatos, a hallgatók által önbevallásuk szerint érzékelt
percepciók és a hallgatók és a JW közötti beszélgetések nyelvi
jellemzői, például a szóbeliség, az alkalmazkodóképesség, a
sokszínűség és az olvashatóság közötti kapcsolatot. A nyelvi
jellemzők és a hallgatók JW-ről alkotott elképzelései közötti
regressziós elemzések olyan tanulságos eredményeket tárnak fel,
mint például az olvashatóság, az érzelmek, a változatosság és az
alkalmazkodóképesség, amelyek pozitívan változnak a kívánatos
elképzelésekkel, míg a szóbeliség negatívan változik.
Hozzájárulásunk hármas: Először is, az MToM-ot javasoljuk
elméleti keretként az online közösségeken belüli tartós ember és
MI közötti interakció megtervezéséhez. Másodszor, munkánk
mélyebb megértést nyújt arról, hogy egy közösségnek a
közösséggel szembenéző (QA)CA-ról alkotott képzete hogyan
ingadozik hosszú távon. Harmadszor, empirikus bizonyítékot
szolgáltatunk a számítógépes nyelvészeti megközelítés
kihasználásának lehetőségeiről, hogy a közösséggel szembenéző
CA közösségi percepciójára következtetni lehessen a közösségen belüli
felhalmozott nyilvános dyadikus interakciók révén. Megvitatjuk
munkánk következményeit az adaptív, közösségre irányuló
(QA)CA-k tervezésében az elméletvezérelt kom- putációs
nyelvészeti megközelítéseken keresztül, ahol a végső célunk a
természetes, hosszú távú ember-AI interakciók kialakítása.
Adatvédelem,
etika
és
nyilvánosságra
hozatal.
Elkötelezettek vagyunk a tanulmányban felhasznált tanulói
adatok védelmének biztosítása mellett. Ezt a tanulmányt a
Georgia Tech intézményi felülvizsgálati bizottsága (IRB) hagyta
jóvá. A felmérés és a vitafórum adatait (csak a diák-JW
interakciókra korlátozva) a diákok beleegyezésével gyűjtöttük,
és az adatokat anonimizáltuk. Az egyes felmérések kitöltéséért
plusz kreditpontokat ajánlottunk fel a hallgatóknak, és bónusz
plusz kreditpontokat, ha a hat felmérésből legalább ötöt
kitöltöttek. Ez a munka az osztályfőnökkel együttműködve
történt, és intézkedéseket tettünk a kényszerítés elkerülése
érdekében. A diákok a részvétellel legfeljebb a teljes osztályzat
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1%-ánál kevesebb extra kreditet szerezhettek, és ezeket az extra
krediteket a szokásos tanórai struktúra részeként más módon is ki
lehetett érdemelni. Tisztáztuk a hallgatókkal, hogy a felmérésre
adott válaszokat nem osztjuk meg az oktatóval, és azok
semmilyen hatással nem lesznek az osztályzatra.
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HÁTTÉR

Ebben a szakaszban áttekintést nyújtunk a ToM-ről és annak
alkalmazásáról az ember és az AI közötti interakcióval kapcsolatos
kutatásokban. Ezután megvitatjuk a kapcsolódó munkákat,
amelyek a CA felhasználói észlelését vizsgálják az ember és az
AI közötti interakciók megkönnyítése érdekében, és kiemeljük a
nyelvi elemzés kihasználásának lehetőségét az ember és az AI
közötti interakció javítására.

2.1 Az elmeelmélet az ember és az AI közötti
interakcióban A ToM, vagyis az a képességünk, hogy

viselkedési jelzéseken keresztül feltételezéseket tegyünk mások
elméjéről, alapvető fontosságú számos emberi társadalmi és
kognitív interakcióban.
tív viselkedés, különösen az együttműködésre való képességünk a
célorientált feladatok elvégzésére és a másokkal való
zökkenőmentes, természetes kommunikációra való képességünkre [6, 7].
Például a közös tervek és célok kialakítása alapvető fontosságú az
együttműködő feladatvégzéshezÐ a ToM lehetővé teszi
számunkra, hogy felismerjük és mérsékeljük egymás terveit és
céljait a közös munka érdekében [5, 6]; a szándékos
kommunikáció a zökkenőmentes kommunikáció alapjaÐ a ToM
lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogy a
beszélgetőpartner olyan meggyőződéssel vagy tudással
rendelkezik, amely potenciálisan megváltoztatható, és így lehetővé
teszi számunkra, hogy üzeneteinket ennek megfelelően állítsuk
össze [5, 6]. A ToM nélkül a másokkal való természetes
interakcióra való képességünk súlyosan károsodhat, és a nyelvi érzékelés
és produkció képességét kevésbé értelmessé teheti [5ś7, 12]. A
ToM-et széles körben tanulmányozták, és továbbra is vezető szerepet
játszik számos területen, például a kognitív tudományokban, a
fejlődéspszichológiában és az autizmus kutatásában [5, 7, 47, 78].
Az évek során a kutatók felismerték az emberközpontú
robotok ToM-mel történő tervezésének fontosságát, hogy
megkönnyítsék azember-robot csapatokon belüli együttműködést
a célorientált feladatokban. Konkrétan a ToM-et szándékosan
építették be a rendszerarchitektúra önálló moduljaként, hogy
segítsék a robotokat a világ állapotának és az emberi állapotnak
a megfigyelésében [25], az emberi partner hipotetikus kognitív
modelljeinek szimulációját, hogy figyelembe vegyék az eredeti
tervektől eltérő emberi viselkedést [44, 79], és segítsék a
robotokat a felhasználói meggyőződésekről, tervekről és célokról
szóló mentális modellek felépítésében [43, 52]. A ToM-mel
épített
robotok
pozitív
eredményeket
mutattak
a
csapatmunkában [25, 44], a kollaboratív döntéshozatalban [39], és
természetesebbnek és intelligensebbnek érzékelik őket [59].
A ToM-et azonban még nem vizsgálták, mint olyan beépített
tulajdonságot, amely potenciálisan lehetővé teszi a CA-k
számára, hogy természetes módon kommunikáljanak az
emberekkel. Tekintettel az emberi interakciókban betöltött
alapvető szerepére és az ember-robot interakciókban eddig elért
sikerére, azt állítjuk, hogy a ToM szerepét az emberközpontú
CA-k tervezésében az emberekkel való kommunikatív
interakciók során tovább kell vizsgálni. A ToM-mel rendelkező
CA-k építése az első lépés a kölcsönös ToM tervezése felé az
ember-CA interakciókban. A kölcsönös ToM alatt nemcsak azt
értettük, hogy feltárjuk, hogyan segíthetjük a felhasználókat a CAk jobb megértésében és mentális modelljének felépítésében (pl.
magyarázható AI), hanem azt is, hogyan segíthetjük a CA-kat a
felhasználó átfogó mentális modelljének felépítésében és
iterálásában. Ebben a tanulmányban bemutatjuk a MToM
építése felé irányuló kezdeti feltárásainkat az ember-CA
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kommunikációban azáltal, hogy megvizsgáljuk a CA ToM építésének
megvalósíthatóságát az ember-CA beszélgetések automatikus nyelvi
elemzése segítségével, hogy megértsük a CA-k felhasználói
észlelését.

2.2

A társalgási ügynök felhasználói percepciója

A társalgási ügynökökről alkotott képünk határozza meg, hogyan
lépünk velük kapcsolatba, és így döntő szerepet játszik az
emberközpontú tervezés irányításában.
CA-k. Az emberek megítélése a hitelesítésszolgáltatókról sokrétű
fogalom. Korábbi
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a kutatások különböző beállításokban vizsgálták az emberek
mentális modelljét a hitelesítésszolgáltatókról - egy
kooperatív játékban az emberek mentális modellje a
hitelesítésszolgáltatóról magában foglalhatja a globális
viselkedést, a tudáselosztást és a helyi viselkedést [31]; az
emberek érzékelése egy ajánlóügynökről a bizalomból, a
hitelességből és az elégedettségből áll [10]. Az emberek CAkról alkotott elképzelése döntő szerepet játszik abban, hogy
hogyan lépnek kapcsolatba a CA-kkal [31], és így
előfutárként szolgál a CA-k viselkedésével kapcsolatos
elvárásaikhoz. Korábbi kutatások szerint a felhasználók
hajlamosak magas elvárásokat támasztani a CA-kkal szemben
[61], és így hajlamosak gyakori beszélgetésmegszakításokkal
találkozni, ami végső soron a felhasználóknak a CA
elhagyásához vezethet [58, 98]. A felhasználók CA-król alkotott
elképzeléseinek felismerése és a megfelelő visszajelzés
biztosítása, amely segít a felhasználóknak felülvizsgálni
elképzeléseiket, ezért kritikus fontosságú a zökkenőmentes emberCA interakciók kialakításában [9, 31, 41]. A CA-k felhasználói
megítélésének megértése még fontosabbá válik az online
tanulás kontextusában, ahol a CA-kat egyre gyakrabban
használják arra, hogy kritikus szerepet játsszanak a diákok
tanulási élményében. A különböző CA-kat úgy tervezték,
hogy tanulási és szociális támogatást nyújtsanak a
tanulóknak. Ezek közé tartoznak az intelligens
oktatórendszerek, amelyek személyre szabott tanulási
támogatást nyújtanak a tanulóknak [1, 46], a közösséget
támogató CA-k, amelyek szinkron online előadásokat
biztosítanak [95], és amelyek segítenek az online tanulók
közötti szociális kapcsolatok kiépítésében [92]. Míg azonban
ezek a CA-k hatékonyan segítik a diákok tanulási
eredményeit, alig vizsgálták, hogy a diákok hogyan érzékelik
ezeket a CA-kat az online osztályteremben. A diákok CA-ról
alkotott elképzelései befolyásolhatják a diákok interakciós
tapasztalatait a CA-val, és így potenciálisan befolyásolhatják a
tanulási eredményeket.
online tanulási tapasztalataik [46].
A közösséggel szembenéző hitelesítésszolgáltatók esetében a
közösségnek a hitelesítésszolgáltatóról alkotott képének megértése
nemcsak a közösségen belüli zökkenőmentes diadikus
interakciók biztosítása szempontjából fontos, hanem a
közösséggel szembenéző hitelesítésszolgáltatók hosszú távú
társakként való megtervezéséhez is elengedhetetlen. Számos
kutatás azt sugallta, hogy a közösséggel szembenéző CA-k
változó társadalmi szerepekkel rendelkeznek, és ezért a közösség
gyakran másként érzékeli őket. Például Seering és munkatársai
[88] azt találták, hogy a CA társadalmi szerepe egy online
tanulási közösségen belül a közösségen belül idővel a "függő"ből a " t á r s " -ra változott; Kim és munkatársai [53] szintén
kiemelték, hogy a CA-k a közösség dinamikájának idővel való
alakulásával a részvétel ösztönzéséből a "társadalmi szervező"-re
válhatnak. A CA-k közösségi megítélésének árnyaltabb
értékelésére van szükség ahhoz, hogy a CA-k a változó
társadalmi szerepük alapján megfelelően viselkedjenek.
A CA-k emberi észlelésével kapcsolatos kutatások többsége
azonban kvalitatív módszereket használ az ügynök felhasználói
észlelésének különböző dimenzióinak azonosítására [31, 67],
vagy az ügynökkel való interakciót követően egyszeri értékelést
ad a felhasználói észlelésről [30, 41, 51, 55, 88, 98]. Ezek a
munkák, bár értékes meglátásokat és iránymutatásokat kínálnak
az
emberközpontú
CA-k
tervezéséhez,
nehezen
operacionalizálhatók
és
integrálhatók
a
CA
rendszerarchitektúrájába. Az emberek CA-érzékelésének poszt-
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hoc elemzése szintén kevésbé hatékony az interakciók során az
emberek CA-érzékelésének árnyaltságának és folyékonyságának
megragadásában.
A jelenlegi munka célja tehát a közösségek által a
közösséggel szembenéző hitelesítésszolgáltató hatóságokkal
kapcsolatos közösségi megítélés hosszú távú változásainak
vizsgálata. A CA közösségi megítélésének operacionalizálása
érdekében azt is megvizsgáljuk, hogy a számítási nyelvészet
felhasználásával lehetséges-e a CA közösségi megítélésének
automatikus rögzítése.

Az elme kölcsönös elmélete felé az ember és az AI közötti
interakcióban

2.3

Nyelvi elemzés az ember és az AI közötti
interakció javítására

A nyelv mindenféle interakcióban fontos szerepet játszik, mégis
ez a legfontosabb összetevője és gyakran az egyetlen összetevője
az ember és a kommunikáció közötti interakcióknak. Az MToM
tervezése az ember és a CA közötti interakciókban tehát
nagymértékben függ az ember és a CA által a szöveges válaszok
által közvetített információktól.
Annak érdekében, hogy a hitelesítésszolgáltatók időben, de nem
tolakodó módon megértsék a felhasználó mentális modelljét a
hitelesítésszolgáltatókról, fontos megvizsgálni, hogy a nyelvből le
lehet-e következtetni a felhasználóknak a hitelesítésszolgáltatókról
alkotott elképzeléseire. Korábbi kutatások azt sugallták, hogy a
nyelvi jelzések felhasználásával jelezni lehet az emberek CA-król
alkotott elképzeléseit az ember és a CA közötti interakciók során.
A kutatók a beszélgetési jelekből következtettek a felhasználóknak
az ügynökkel szembeni érzelmeire [90], személyiségjegyeire [62],
a beszélgetés megszakadásának jeleire [58, 99], udvariasságára
[20]. Mégis, hogy a felhasználónak a CA-ról alkotott teljes körű
percepciója megkonstruálható-e a beszélgetésekből kinyert nyelvi
jellemzők segítségével, még mindig nem vizsgálták.
Másrészt további kutatásokra van szükség annak feltárására,
hogy a hitelesítésszolgáltató nyelvezete hogyan tudja közvetíteni a
felhasználó felé a képességeit, és hogyan tudja segíteni a
felhasználókat
abban,
hogy
felülvizsgálják
a
hitelesítésszolgáltatóval kapcsolatos mentális modelljüket. Míg az
emberek hajlamosak különböző szociális technikákat alkalmazni,
például a megjelenés és a modor megváltoztatásával bizonyos
benyomásokat kelteni [36], a megtestesült virtuális ügynökök és
robotok képesek megváltoztatni az arckifejezésüket vagy a fizikai
viselkedésüket [73], a hangalapú társalgási asszisztensek képesek
megváltoztatni a hangszínüket [11], a testetlen, szövegalapú CA-k
számára a szövegalapú nyelv az egyetlen módja annak, hogy a
felhasználónak közvetítsék képességeiket. A CA válaszai
bizonyítottan befolyásolják a felhasználó javítási stratégiáit [9], és
elősegítik a megnyerő beszélgetéseket [14, 33]. A CA válaszokban
használt nyelvezetét tehát ki kell használni, hogy a
felhasználóknak segítsen a CA jobb mentális modelljének
felépítésében [9].
Azzal a végső céllal, hogy a nyelvi elemzés felhasználásával
MToM-et építsünk az ember és a CA közötti interakciókban,
ebben a munkában először is megvizsgáljuk, hogy az ember és a
CA közötti beszélgetésekből kinyert nyelvi jellemzők segítségével
hogyan lehet következtetni a CA felhasználói percepciójára. A
CA-k beszélgetések során a felhasználók mentális modelljeinek
automatikus konstruálása lehetővé teheti a CA-k számára, hogy
pontosan megjósolják a felhasználók viselkedését, és megfelelő
válaszokat adjanak a felhasználók irányítására, hogy a
gördülékenyebb
ember-CA
beszélgetések
megkönnyítése
érdekében hangolják a men- tal modelljeiket.

3

VIZSGÁLATI TERV

A jelenlegi tanulmány célja, hogy megértse a közösség által a
közösségi CA-ról alkotott közösségi észlelés longitudinális
változásait, valamint a nyelvi markerek felhasználásának
lehetőségét a közösségi CA-ról alkotott felhasználói észlelések
levonására. E kérdések feltárása érdekében egy közösség-arcú
(QA)CA-t telepítettünk łJill Watson (JW)ž néven egy online
osztály vitafórumán, hogy a félév során válaszoljon a hallgatók
osztálylogisztikai kérdéseire. Ezután kéthetente összegyűjtöttük a
hallgatók JW-vel kapcsolatos percepcióit, és a félév során a
hallgatók és a JW közötti beszélgetésekből nyelvi jellemzőket
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vontunk ki (a részletes vizsgálati tervet lásd az 1. ábrán).
Felméréseinket és nyelvi jellemzőinket azzal a céllal választottuk ki,
hogy végül felépítsük a CA ToM-etÐ a felmérési intézkedéseket úgy
terveztük, hogy a diákok JW-ről alkotott képét három dimenzióból
mérjék: antropomorfizmus, intelligencia és szimpatikus; a nyelvi
jellemzőket a korábbi szakirodalom azt sugallta, hogy potenciálisan
tükrözhetik az emberek CA-ról alkotott képét. A következő
szakaszokban részletesen tárgyaljuk őket.
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A jelenlegi vizsgálatra a Georgia Tech online informatikai
mesterképzésén (OMSCS) keresztül kínált online emberszámítógép interakciós osztályban került sor. Az osztályba a félév
végén 376 halgatót vettek fel. Egy különálló, szabványos
osztályfelmérés alapján, amely a hallgatók demográfiai adatait
kérdezte a félév elején (n=389, megjegyzendő, hogy néhány
hallgató a félév vége előtt elhagyta az osztályt), 299 hallgató
vallotta magát férfinak (76,86%), 87 hallgató vallotta magát
nőnek (22,37%), három hallgató nem adta meg a nemét (0,77%).
A hallgatók különböző korcsoportokban oszlottak meg: 61
hallgató 18 és 24 év közötti volt (15,68%), 236 hallgató 25 és 34 év
közötti volt.
(60,67%), 65 diák 35 és 44 év közötti (16,71%), 22 diák
45-54 év közöttiek voltak (5,66%), két diák 55-54 év közötti volt.
64 éves (0,51%), és két diák 65 év feletti (0,51%), egy diák nem
adta meg az életkorát. A legmagasabb iskolai végzettséget
tekintve 311 hallgató jelentett alapdiplomát (79,95%), 56 hallgató
mesterdiplomát (14,40%), 14 hallgató doktori fokozatot (pl.
PhD, Ed.D.) (3,60%), hét hallgató pedig szakmai fokozatot (pl.
M.D., J.D.) (1,80%), egy hallgató nem jelentette a legmagasabb
megszerzett diplomáját.

3.1

A JW tervezése és végrehajtása

A JW egy ML-alapú kérdésmegoldó CA, amelyet arra
terveztek, hogy megválaszolja a diákok osztálylogisztikával
kapcsolatos kérdéseit. Három gépi tanulási modellt használ,
mindegyik modell ugyanazokkal az adatokkal van betanítva.
Amikor egy felhasználó kérdést tesz fel, a kérdést
mindhárom modellnek továbbítja. A modellek végső
kimenete egy előre programozott válasz kiválasztására
szolgál (üdvözlet + releváns információk a tananyagban). A
modelleket egy tudásbázisból generált gyakorló kérdésekkel
képeztük. A tudásbázist egy tananyag ontológia és a tananyag
felhasználásával hoztuk létre. A JW így nem tud idővel külső
információkból (hallgatói válaszok vagy visszajelzések)
tanulni. A JW hasonló korábbi verzióinak megvalósítási
részletei megtalálhatók Goel és Polepeddi [35] munkájában.
A JW-t az osztály vitafórumán vetettük be az elején.
a második héten (1. ábra). JW csak az erre a célra létrehozott łJW
threadsž-ekenž volt aktív, ahol JW minden egyes hozzászólást
elolvasott és válaszokat adott, kizárólag az ezekben a témákban
feltett kérdésekre. A diákokat arra ösztönözték, hogy az órával
kapcsolatos kérdéseiket ebben a témakörben tegyék fel, ha
választ akartak kapni JW-től. Annak érdekében, hogy a
hallgatókat a félév során folyamatosan foglalkoztassuk,
minden héten új łJW-témátž tettünk közzé a vitafórumon, és arra
ösztönöztük a hallgatókat, hogy folyamatosan tegyenek fel
kérdéseket JW-nek. Az 1. táblázat a hallgatók és JW között az
osztály vitafórumán létrejött kérdés-válasz párosok példáit
mutatja be.
Tanulmányunk során szándékosan nem adtuk meg a hallgatóknak
a JW munkamechanizmusát vagy képességeit, hogy ezek az
információk ne befolyásolják a hallgatók JW-ről alkotott képét. A
diákoknak csak annyit mondtunk, hogy JW egy virtuális ügynök,
aki válaszolhat az órával kapcsolatos kérdéseikre. A JW
működési mechanizmusát és megvalósítását csak az összes
felmérési adat összegyűjtése után fedték fel.

4

RQ1: A DIÁKOK JW-VEL
KAPCSOLATOS MEGÍTÉLÉSÉBEN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
VIZSGÁLATA

Wang et al.

Annak feltárására, hogy a diákok JW-ről alkotott elképzeléseiben a
félév során bekövetkezett változásokat feltárjuk, hat kéthetente
végzett felmérést (lásd a 3. függelék 3. ábráját az adaptált
felmérési eszközhöz), hogy a diákok önbevallásukban a
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1. ábra: Tanulmányterv és idővonal. Az S0-S5 a felmérés adatait jelöli. A T1-T5 az osztályos vitafórumok adatainak
felosztását jelenti a felmérés megoszlásának idővonala alapján. A regressziós elemzésben a felmérési adatokat
alapigazságként használtuk, hogy a JW-vel való hallgatói interakciót minden egyes időkeretben megjelöljük. Például az S1et használtuk a T1 fórumadatok megjelölésére, az S2-t a T2 megjelölésére, és így tovább.

JW felfogása. Az MToM elméleti keretrendszer által inspirálva
szándékosan olyan észlelési mérőszámokat választottunk,
amelyek megragadhatják a diákok holisztikus társadalmi
észlelését a JW-ről, és potenciálisan tükrözhetik a JW
észlelésének hosszú távú változásait, a CA-funkciók általánosan
mért utólagos észlelései (pl. a válasz pontossága vagy helyessége)
helyett. Különösen egy olyan validált felmérési eszközt
adaptáltunk, amely az ember-robot interakciókban a robotok
felhasználói észlelését méri [8], és amelyet korábban ember-CA
interakciókban is alkalmaztak [50]. A diákok és a robotok közötti
interakciókra
vonatkozó
sajátos
környezetünkben
a
felméréseinkben a diákokat arra kértük, hogy három dimenzió
mentén adjanak önbevallást a JW-ről alkotott elképzeléseikről:
1) antropomorfizmus, 2) intelligencia és 3) rokonszenv. Ezenkívül
arra is megkértük a diákokat, hogy számoljanak be arról,
hogyan/ha interakcióba léptek JW-vel az elmúlt két hétben (pl.
olvasták más diákok interakcióit JW-vel, kérdéseket tettek fel
JW-nek).
Adatok. Kezdetben 1513 válaszból álló adathalmazzal kezdtük a0
és az S5 közötti időszakot. Az összes válaszunkat összevontuk,
hogy létrehozzuk a végleges adathalmazt, amely tartalmazta az
összes érvényes, teljes körű választ azoktól a diákoktól, akik
jelezték, hogy kapcsolatba léptek a JW-vel, vagy más diákok
interakcióit olvasva, vagy kérdéseket küldve a JW-nek. Végül
összesen 1132 választ kaptunk S0-tól S5-ig (𝑁𝑁𝑁𝑁0 = 260, 𝑁𝑁𝑁𝑁1 =
201, 𝑁𝑁𝑁𝑁2 = 171, 𝑁𝑁𝑁𝑁3 = 171, 𝑁𝑁𝑁𝑁4 = 164, 𝑁𝑁𝑁𝑁5 = 165).
Elemzéseink nem tartalmazzák az S0 felmérés eredményeit,
amelyek a diákok JW-vel kapcsolatos elvárásait jelzik a tényleges
interakciók előtt, mivel inkább a diákok megítélésében
bekövetkező hosszú távú változások vizsgálata érdekel
bennünket, legalábbis a kezdeti interakciók után. Az is jól ismert
a szakirodalomban, hogy az emberek gyakran irreálisan magas
elvárásokat támasztanak a CA-kkal szemben [61, 98].

Eredményeink megismétlik ezt a korábbi szakirodalomból
származó hasonló mintát, miszerint a hallgatók észlelése csökkent
az összehasonlítva
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2. ábra: A diákok JW-ről alkotott véleménye az idő
múlásával. Az összefüggések bővítése érdekében az ábra
az 1. vizsga, a 2. vizsga és a záróprojekt esedékességi
időpontját jelöli. Megjegyzendő, hogy a diákok ebben az
osztályban heti írásbeli feladatokat is kapnak.

az S0 szerinti kezdeti felfogásukhoz (vagy várakozásukhoz)
képest, amint az a 2. ábrán látható, amely a közösség JW-vel
kapcsolatos összesített felfogását ábrázolja a félév során.

4.1

Változások a JW észlelt
antropomorfizmusában,
intelligenciájában és szimpatikus
voltában

Ezután, hogy megértsük, hogy a diákok JW-ről alkotott felfogása
jelentősen megváltozott-e a kezdeti interakciók után, KruskalWallis tesztet végeztünk [64]

Wang et al.
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1. táblázat: Példák a kérdés-válasz párokra a hallgatók és a JW közötti interakciók során a félév során az órai vitafórumon.
Hét

Hallgatói kérdés

JW válasz

4. hét

Mi a következő feladat?

4. hét

Hogyan programoztak?

6. hét

Szia Jill Watson, a vizsga lesz a
az általunk alkalmazott fogalmakkal
foglalkozunk a
megbízások?

Szia, szívesen válaszolok a kérdésedre!
A kurzus tíz írásbeli feladatot tartalmaz: öt P feladatot és öt M feladatot. A P
A feladatok elvi feladatok, és a 2. egységben tárgyalt anyagot fedik le. Minden alapelvi feladat
a feladat arra kéri Önt, hogy [...]. Az M feladatok módszertani feladatok, és a következő anyagot
fedik le
a 3. egységben. Minden egyes módszertani feladat [...].
Szia, szívesen válaszolok a kérdésedre!
Sajnálom, hogy nem értem a kérdését. Átfogalmazná a kérdését egy új kérdés megírásával?
követő megbeszélés?
Szia, szívesen válaszolok a kérdésedre!
Íme néhány kérdés, amit szerintem Ön is feltehet. Kérem, állítson össze egy új nyomon követést

8. hét

Mi a leghatékonyabb módja annak,
hogy
részvételi pontok?

10. hét

Mikor esedékes a félévközi felmérés?

12. hét

Szia Jill Watson, meg tudnád jósolni
a
a diákok százalékos aránya, akik
kapnának
egy łAž az óra végén?

vita az itt feltett kérdések egyikével: ž, łMilyen a JDF specifikáció?ž
łMegtekinthetjük az online forrásokat?ž
Szia, szívesen válaszolok a kérdésedre!
A HCI egy mélyen együttműködő terület, és nincs is jobb módja a tanulásnak, mint az interakció.
társaiddal, hogy részt vegyetek egymás használhatósági tanulmányaiban, és hogy lássátok a
különböző megközelítések sokféleségét.
az osztálytársaid által az osztály feladataihoz. Így a részvételért kreditpont szerezhető
háromféleképpen: a szakértői értékelések kitöltésével, egymás felméréseiben való részvétellel és
interjúk, valamint a Piazza-n folytatott vitákban való részvétel révén. Az alábbi módokon
részvételi pontokat szerezhet [...]
Szia, szívesen válaszolok a kérdésedre!
Kérjük, töltse ki ezt a felmérést a hét végéig [link a kurzusközi felméréshez]. Ön 1 részvételi...
a négy tanfolyami felmérés egyikének kitöltéséért. További részletekért lásd a részvételi
politika [...]
Szia, szívesen válaszolok a kérdésedre!
Kérjük, töltse ki ezt a felmérést a hét végéig [link a kurzusközi felméréshez]. Ön 1 részvételi...
a négy tanfolyami felmérés egyikének kitöltéséért. További részletekért lásd a részvételi
politika [...]

a diákok önbevalláson alapuló JW-érzékeléséről S1 és S5 között. A
Kruskal- Wallis-teszt egy nem parametrikus, omnibusz teszt,
amelyet azért használtunk, mert adataink a Shapiro-Wilk-féle
normalitásvizsgálat eredményei alapján nem normális
eloszlásúak (𝑝𝑝 < 0,001). Ezután további post-hoc páros
összehasonlítást végeztünk, hogy megvizsgáljuk az egyes
kétheti érzékelési jelentések közötti különbségeket. A Dunnteszt eredménye szignifikáns különbségeket mutat az érzékelt
antropomorfizmusban az S1
és S4 : 𝑧𝑧 = -2,82, 𝑝𝑝 = 0,02, valamint szignifikáns különbségek az
észlelt intelligencia tekintetében S1 és S4 között : 𝑧𝑧 = -3,26, 𝑝𝑝 =
0,01. A részletes vizsgálati eredményeket és hatásméreteket a
2. táblázatban közöltük.
4.1.1 Antropomorfizmus.
Az
antropomorfizmus
emberi
tulajdonságok tulajdonítása nem emberi tárgyaknak, például
számítógépeknek
és
hitelesítésszolgáltatóknak.
Az
antropomorfizmus a számítógépek széles körben vizsgált, de
erősen vitatható tervezési jellemzője.
Az emberibb tulajdonságokkal rendelkező hitelesítésszolgáltatók
javíthatják a felhasználók bizalmát[13, 32],
a CA-t könnyebben megközelíthetővé teszik és megkönnyítik a
felhasználói interakciókat [54, 97]; másrészt a híres "Furcsa
völgy" hatás [66] jelzi, hogy a felhasználóknak a CA
szerint az erősen antropomorfizált CA negatív érzéseket kelthet az
emberekben a CA iránt [17], valamint irreális felhasználói
elvárásokat támaszt a CA képességeivel szemben [61]. Az érzékelt
antropomorfizmus időbeli változása ezért fontos tulajdonság,
amelyet vizsgálni kell, mivel jelentősen befolyásolhatja az
emberek CA-val kapcsolatos elvárásait, és ezáltal a bizalomépítést

2. táblázat: Összefoglaló a diákok kétheti JWpercepcióinak összehasonlításáról. Közöljük a KruskalWallis teszt eredményeit az egyes észlelési metrikákra
vonatkozóan S1 és S5 között, a poszthoc páronkénti
összehasonlítás 𝑧𝑧 statisztikáját (Dunn teszt) és a
hatásméretet (Co- hen's 𝑑𝑑). A 𝑝𝑝-értékeket Bonferroni
korrekció után közöljük (*
𝑝𝑝<0,05, ** 𝑝𝑝<0,01).
Measurezd
S1 és S2
S1 és S3
S1 és S4
2.82*0.31
S1 és S5
S2 és S3
S2 és S4
2.140.22
S2 és S5
S3 és S4
S3

és S5-0.

S4 és S5
Kruskal-Wallis𝜒𝜒

Intelligencia
zd

Antropomorfizmus
-0.60
-1.47
-1.88
-0.83
-1.23
-1.32

0.08
0.17
0.21
0.10
0.13
0.13

Kedveltség
zd

1.630.16
-2.13 2.320.25
0.22 0.04
-0.66
0.090.02
3.26**0.33
1.590.18
1.200.11
-0.49
0.06 -0.60
-0.93
0.09 -1.22

0.670.06
0.690.06
-0.590.05
0.00
0.00
0.06
0.11

410.04 0 . 160.02 -0.620.06
0.90
0.10
2
(4) = 9,55 ∗ ∗ ∗

1.090
.11
𝜒𝜒2(4) = 11.81∗

0.600.05
𝜒𝜒2(4) = 2,09

és a hosszú távú ember-ügynök kapcsolatot [23]. A Kruskal-Wallis
teszt megállapította, hogy a diákok önbevalláson alapuló pera JW-vel való kezdeti interakciót követően érzékelt
antropomorfizmus szignifikánsan változott az S1-t ő l S5-ig terjedő
időszakban: 𝜒𝜒 2 (4) = 9,55, 𝑝𝑝 < 0,05.
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A poszt-hoc páronkénti összehasonlítás szerint az S1 és az S4
jelentősen különbözik egymástól:
𝑧𝑧 = -2,82, 𝑝𝑝 < 0,05. Ez azt jelzi, hogy a CA-k közösség által
érzékelt emberszerűsége idővel változhat, még akkor is, ha az
ágens tanulási képessége és alkalmazkodóképessége nulla.
4.1.2 Intelligencia. Az intelligencia a CA-nak a közösség által
érzékelt intelligenciaszintjére utal, más szóval arra, hogy a
felhasználók mennyire érzékelik a CA-t intelligens lénynek.
Annak ellenére, hogy a mesterségesen " i n t e l l i g e n s " gépek
megalkotása beváltatlan ígéret volt.

Wang et al.

Az elme kölcsönös elmélete felé az ember és az AI közötti
interakcióban

a különböző technikai és megvalósíthatósági kihívások miatt [8, 87] a
felhasználók hajlamosak elvárni, hogy a hitelesítésszolgáltatók
"okosak" legyenek [98], így szakadék keletkezik a felhasználói
elvárások és a hitelesítésszolgáltatók valódi intelligenciája között. A
CA tudása szintén az emberek CA mentális modelljében azonosított
egyik kulcsfontosságú összetevő [31]. Ezért az észlelt intelligencia
fontos szerepet játszik abban, hogy az emberek hogyan észlelik,
értékelik és interakcióba lépnek az ügynökkel. Nem világos
azonban, hogy az emberek észlelése a CA intelligenciájáról
változik-e az idő múlásával. Ebben a tanulmányban a KruskalWallis teszt azt találta, hogy a JW észlelt intelligenciája jelentősen
változott
S1-től S5-ig: 𝜒𝜒 2 (4) = 11,811, 𝑝𝑝 < 0,05, kifejezetten, post-hoc párbölcs összehasonlítás azt mutatja, hogy az S1 és az S4 által
jelentett észlelt intelligencia jelentősen különbözik: 𝑧𝑧 = -3,26, 𝑝𝑝
< 0,01. Ez rávilágít arra, hogy a CA észlelt intelligenciája fontos
tulajdonság, amelyet figyelembe kell venni.
az ember és az AI közötti hosszú távú kapcsolatok kiépítése során.
4.1.3 Szimpatikus. A rokonszenv arra utal, hogy a
beszélgetőpartner mennyire szimpatikus mások számára. Az
emberi interakciókban a szimpatikus viselkedés a feltételezések
szerint pozitív hatást vált ki, növeli a meggyőzőképességet és
elősegíti a kedvező megítélést [76, 80]. Mivel az emberek a
számítógépeket gyakran szociális szereplőként kezelik [8, 70], az
észlelt szimpatikusnak vélt szimpatikusság olyan potenciális tényező,
amely befolyásolhatja a hosszú távú kapcsolatépítést. A KruskalWallis teszt nem talált statisztikailag szignifikáns változásokat a
diákok
JW önbevalláson alapuló szimpatizálhatósága az idő múlásával: 𝜒𝜒2 (4)
= 2,0947, 𝑝𝑝 = 0,72. Ez az eredmény annak tulajdonítható, hogy a
pozitív első imaz emberi interakciókban jellemzően döntő szerepet játszik a
hosszú távú rokonszenvben [81]. Egy másik ok lehet, hogy a
diákok kezdeti megítélése a JW-ről idővel ugyanaz marad, mivel a
JW-t szándékosan úgy tervezték meg, hogy egy alap CA legyen,
tanulási képesség nélkül.
4.1.4 Az érzékelési mérések közötti korreláció. A Spearman-féle
korrelációs tesztet, egy nem parametrikus korrelációs tesztet is
elvégeztük, hogy megvizsgáljuk a három érzékelési mérés
közötti kapcsolatot. A Spearman-féle korrelációs eredmények
azt mutatják, hogy az érzékelt antropomorfizmus és az intelligencia között erős pozitív kapcsolat
van (𝑟𝑟𝑟𝑟 = (0,74), 𝑝𝑝 < 0,001), az intelligencia és a szimpatikus
viselkedés között mérsékelten erős pozitív realtionship (𝑟𝑟𝑟𝑟 =
(0.62), 𝑝𝑝 < 0,001), az antropomorfizmus és a rokonszenvesség
pedig alacsony pozitív korrelációt mutat (𝑟𝑟𝑟𝑟 = (0,51), 𝑝𝑝 < 0,001).
Ez az eredmény arra utal, hogy bár a
az érzékelés három mérőszáma némileg indefüggő [8], ez nem biztos, hogy a mi adatainkban így van. Vagyis
adataink szerint a diákok kívánatosnak vélt megítélése a három
mérőszám mentén hasonló irányú, az egyikben mutatkozó
általános növekvő tendencia valószínűleg a másik kettőben is
általános növekvő tendenciát eredményezne.
5.1.1 Összefoglalás és értelmezés. A hallgatók kéthetenkénti
önbevallásának elemzésével, amely a JW-ről alkotott képükről
szól, arra a következtetésre jutottunk, hogy
A JW észlelt antropomorfizmusa és intelligenciája jelentősen
változott az idő múlásával, de az észlelt szimpatikusnak tartott
szimpatizáns nem változott jelentősen hosszú távon.
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5

RQ2: A TANULÓ ÉS A DIÁK
KÖZÖTTI INTERAKCIÓK
NYELVEZETÉNEK VIZSGÁLATA

Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy a tanulókhogyan érzékelték és
nyelvileg hogyan léptek kapcsolatba a JW-vel. Ehhez
összegyűjtöttük a diákok és a JW közötti beszélgetési naplókat a
nyilvános vitafórum heti kérdés- és válaszszálaiból, majd a
további adatelemzéshez nyelvi jellemzőket vontunk ki. Azzal a
céllal, hogy feltárjuk a CA-kra vonatkozó ToM létrehozásának
megvalósíthatóságát, a nyelvi intézkedéseket azért választottuk,
mert ismertek a felhasználók CA-kkal kapcsolatos holisztikus
észlelésének tükrözésére szolgáló lehetőségeik, amelyeket a
vonatkozó kutatásokra hivatkozunk, és a következő
szakaszokban részletesebben ismertetjük. A megállapításokat és
kölcsönhatások
tervezésére
vonatkozó
az ember-CA
következményeket is megvitatjuk.

5.1

A tanulói észlelés következtetése a
nyelvi jellemzőkből

Először is, összekötjük a diákok JW-vel való nyelvi interakcióit
egy időblokkban a JW-ről mint alapigazságról szóló, közvetlenül
következő önbevallásukkal. Például, ha egy diák a 4. héttől a 6.
hétig több hozzászólást tett JW-hez (T2 ), és a 6. héten beszámolt
a JW-ről alkotott képéről (S2 ), akkor ennek a diáknak a esetében
a T2 nyelvi jellemzőit vezetjük le, hogy megértsük az S2
önbevallás szerinti képét. Ez a megközelítés lehetővé teszi
számunkra annak vizsgálatát, hogy a diák és JW közötti nyelvi
interakció egy időblokkban képes-e megjósolni, hogyan fogja
érzékelni az ügynököt közvetlenül az adott időblokk végén. Így
összesen 551 nyelvi interakció és a saját maguk által jelentett
észlelés párosát kapjuk, N(T1) = 157, N(T2) = 86, N(T3) = 126,
N(T4 ) = 96, N(T5 ) = 86.
Ezután lineáris regressziós modelleket készítünk. A lineáris
regresszió
ismert, hogy segít a függő változóval való feltételesen monoton
kapcsolatok értelmezésében [22]. Konkrétan három lineáris
regressziós modellt építünk, ahol mindegyik modell a három perceptionális intézkedés egyikét használja függő változóként.
Korábbi kutatásokra támaszkodva a nyelvi kölcsönhatásokból
különféle nyelvi jellemzőket (feature) származtatunk, amelyek
közé tartozik a szóbeliség, az olvashatóság, az érzékenység, a
változatosság és az alkalmazkodóképesség [27, 84]. Ezeket a
nyelvi jellemzőket független változóként használjuk a
modellekben. Mivel mind az észlelés, mind a nyelvi
kölcsönhatások az idő függvényei lehetnek, az adatpont hetének
ordinális változóját kovariátorként szerepeltetjük a modellekben.
Továbbá, modelljeinket az egyén kiindulási nyelvhasználatával,
különösen az alapszintű átlagos szószámmal ellenőrizzük, amelyet
az ugyanazon egyén által készített összes hozzászólás alapján
számítunk ki.
Az 1. egyenlet a lineáris regressziós modelljeinket írja le, ahol a P
az antropomorfizmus, az intelligencia és a szimpatikus
tulajdonságok mérésére utal.

P ∼ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑊𝑊 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑦𝑦
+ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑦𝑦 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑦𝑦 𝑦𝑦

(1)

Eredményeink segítenek megérteni, hogyan változik a közösségnek a
közösséggel szembenéző CA-kkal kapcsolatos megítélése. Ez
hatással van a közösséggel szembenéző CA-k tervezésére, hogy
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hosszú távon alkalmazkodni tudjanak a közösségnek a CA-ról
alkotott változó felfogásához. Azt is megállapítottuk, hogy az
önbevalláson alapuló észlelések három mérőszáma egymással
korrelál, ami rávilágít arra, hogy ezek a mérőszámok a
felhasználók mentális modelljeiben nem feltétlenül különülnek el
(vagy függetlenek) egymástól.

Wang et al.

A modellek összefoglalása. A lineáris regressziós modelljeink
szignifi- cance-t mutatnak: R2 (Anth. ) = 0,85, R2 (Intel. ) =
0,93, R2 (Like. ) = 0,95; mindegyik p < 0,001. A 3. táblázat
összefoglalja az egyes defüggő változó. Először is megjegyezzük a kontrollváltozók, a hét
és a kiindulási szóhasználat statisztikai szignifikanciáját. Azt
találjuk, hogy azok az emberek, akik kifejezőbbek, mindhárom
észlelési mérés alapján nagyobb valószínűséggel érzékelik pozitívan
az ügynököt. Úgy találjuk, hogy a ver- bozitás negatívan társul az
észlelés
minden
egyes
mérőszámával,
míg
az
alkalmazkodóképesség, a sokszínűség és az olvashatóság
pozitívan társul.

Az elme kölcsönös elmélete felé az ember és az AI közötti
interakcióban

a diákok JW-ről alkotott elképzeléseivel. Ezután az alábbiakban
ismertetjük
motivációnkat,
hipotézisünket,
operacionalizálásunkat és megfigyelésünket az egyes nyelvi
jellemzőinkre vonatkozóan.

5.2

Nyelvi jellemzők: Motiváció,
operacionalizálás és megfigyelések

5.2.1 Szóbeliség. Az ember-ember közötti beszélgetésekben
hajlamosak vagyunk rövidebb és kevésbé összetett mondatokat
használni, amikor egy hatodik osztályos gyerekkel beszélgetünk,
mint amikor egy felnőtt munkatárssal [68]. Az általunk használt
társalgási nyelv szóbelisége tehát attól a mentális modelltől függ,
hogy mennyire intelligensnek érzékeljük beszélgetőpartnerünket,
ami meghatározza, hogy milyen módon kommunikáljuk másokkal
kognitív tervezésünket és gondolataink kivitelezését [27]. Az
ember-ember beszélgetési környezetből az ember-CA beszélgetési
környezetre lefordítva, a szóbeliség változhat az alapján, hogy
mennyire intelligensnek és emberszerűnek érzékeljük a CA-t [45].
Hill et al. azt találták, hogy az emberek kevésbé szószátyár és
kevésbé bonyolult szókincset használnak a CA-kkal való
kommunikáció
során,
mint
az
ember-ember
közötti
beszélgetésekben [45]. Továbbá a CA emberhez való hasonlóságát
a használt szavak hossza alapján is meg lehet ítélni [60]. Ha valaki
úgy érzékeli, hogy egy CA emberibb vagy tájékozottabb,
valószínűleg
terjedelmesebb
nyelvet
használna.
Ennek
megfelelően a mi környezetünkben azt feltételezzük, hogy a
nagyobb szóbeliség a JW pozitívabb megítélésével jár együtt.
Korábbi munkákra [45, 84] támaszkodva két mérőszámot
használunk a következők leírására
a diákok hozzászólásainak szószátyársága: 1) hossza és 2) nyelvi
összetettsége. A hosszúságot a hozzászólásonkénti egyedi szavak
számaként, a komplexitást pedig a szavak mondatonkénti átlagos
hosszaként operacionalizáljuk [27, 84]. A regressziós modellünk
(3. táblázat) azt mutatja, hogy mind a verbozitás at- tribute negatív
együtthatót mutat az összes észlelési mérőszámmal, statisztikai
szignifikancia mellett. Ez elutasítja a hipotézisünket. A korábbi
kutatásokkal és a közhiedelemmel [28, 45, 60] ellentétben
eredményeink arra utalnak, hogy azok a diákok, akik több egyedi
szót használtak posztonként vagy összetettebb nyelvet, hajlamosak
voltak a JW-t kevésbé emberinek, kevésbé intelligensnek és
kevésbé szimpatikusnak érzékelni. Úgy értelmezzük, hogy a
terjedelmesebb és összetettebb nyelvezet hihetően okozhatta azt,
hogy a CA nem tudott támogató vagy hatékony válaszokat adni,
ami ahhoz vezetett, hogy a
nemkívánatos CA-érzékelés.
5.2.2 Olvashatóság. Az olvashatóság azt jelenti, hogy az
olvasók milyen könnyen megérthetnek egy adott szöveget [63]. A
pszicholingvisztikai szakirodalom az olvashatóságot az emberek
kognitív viselkedésének kulcsfontosságú mutatójaként értékeli, és
korábbi munkák ezt a mérőszámot az online közösségek társalgási
mintáinak megértéséhez igazították [27, 84, 85]. Bár ezt a
mérőszámot nem vizsgálták az ember és az AI közötti interakciók
kontextusában, az MToM szempontjából a diákok JW-nek feltett
kérdéseinek olvashatósága közvetítheti a JW szövegértési
képességének megítélését. Ezért a diákok és a JW interakciójának
megértéséhez az olvashatóságot vizsgáljuk. Ugyanakkor,
figyelembe véve az ember-ember és az ember-AI közötti
beszélgetések analógiáját, azt feltételezzük, hogy a magasabb
olvashatóság a JW pozitívabb megítélését jelzi. A diákok JW-hez írt
hozzászólásainak olvashatóságát a Coleman-Liau-index (CLI)
segítségével mérjük. A CLI egy olyan olvashatósági értékelő,
amely megközelíti a szövegblokk megértéséhez szükséges
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minimális amerikai osztályszintet, és a következő képlet
segítségével számítható ki:
CLI = 0,0588L - 0,296S - 15,8, ahol L a 100 szóra jutó betűk
átlagos száma, S pedig a mondatok átlagos száma.
100 szavanként [77].

CHI '21, 2021. május 8. és 13., Yokohama,
Japán

A regressziós modellünk azt mutatja, hogy az olvashatóság
pozitívan asszociál a JW-ről alkotott tanulói kép mindhárom
dimenziójával, statisztikai szignifikanciával: antropomorfizmus
(2,33), észlelt intelligencia (2,41) és szimpatikus (3,00). Ez az
eredmény alátámasztja hipotézisünket, ami arra utal, hogy az
olvashatóság erős előrejelzője a tanulók észlelésének, és
pozitívan változik az észleléssel. Ez összefügghet azzal a
mögöttes intrikával, hogy minél olvashatóbb a kérdés, annál
sikeresebb a CA-válasz, és annál elégedettebbek (vagy
pozitívan érzékelik) a felhasználók.
5.2.3 Érzelmek. Az ember és a CA közötti beszélgetések során a
nyelvünkön keresztül közvetített érzelmek gyakran annak a
megnyilvánulása, hogy a CA észlelt teljesítménye megfelel-e a CAval szembeni elvárásainknak [61]. Valójában a hangulatelemzést
már használták az ügyfélszolgálat chatbotjaival való
elégedettség kimutatására, és pozitív eredményekethozott [29]. A
CA észlelt szimpatizálhatósága mellett a nyelvi sentiment
pozitívan kapcsolódik az ember-CA interakciók észlelt
természetességéhez is [45, 72]. Bár nincs bizonyíték arra
vonatkozóan, hogy a megfogalmazásban megjelenő érzelmek
hogyan hozhatók összefüggésbe az észlelt intelligenciával, az
intelligencia az egyik legfontosabb kívánt tulajdonság,
amelyet az emberek elvárnak egy CA-tól [54]. Ezért hypothézisünk szerint a diákok által feltett kérdésekben szereplő
érzelmek pozitívan kapcsolódnak a JW pozitív megítéléséhez.
A JW-nek küldött egyes posztok hangulatának mérésére a
VADER hangulatelemző modellt [48] használtuk, amely egy
szabályalapú
hangulatelemző
modell,
amely
-1
(szélsőségesen negatív) és +1 (szélsőségesen pozitív) közötti
numerikus pontszámokat ad.
A regressziós modellünk (3. táblázat) azt mutatja, hogy az
antropomorfizmus esetében nincs bizonyíték hipotézisünk
alátámasztására, de az észlelt intelligenciával (0,69) és a
szimpatizálással (0,64) kapcsolatos hipotézis statisztikailag
szignifikánsan pozitív együtthatókkal alátámasztott. A jelenlegi
vizsgálati környezet, amelyben a JW-t bevetették, formális
akadémiai környezetnek tekinthető, és így a tananyaghoz
kapcsolódó tematikus beszélgetések gyakoribbak. Úgy véljük,
hogy olyan környezetben, ahol az affektív nyelvezet sokkal
elterjedtebb (pl. az online Reddit közösségekben), az érzelmek
erős szerepet játszhatnak az emberek közösségi CA-ról alkotott
megítélésének tükrözésében.
5.2.4 Nyelvi sokszínűség. A beszélgetőpartnerről alkotott
képünktől függően változhat nyelvi (és tematikai)
sokszínűségünk, azaz a beszélgetés témáinak sokszínűsége vagy
a használt nyelv gazdagsága. A nyelvi sokféleségről azt feltételezték,
hogy korrelál az ember-ember közötti interakciók során érzékelt
intelligenciával [68]. Az ember-CA interakciókban, amikor a CA
természetesebb és hitelesebb módon viselkedik, a felhasználók
hajlamosak gazdagabb nyelvi készletet is használni, ami pozitív
hozzáállást közvetít a CA-val szemben [72]. Ezért azt
feltételezzük, hogy minél nagyobb a nyelvi sokszínűség, annál
pozitívabban érzékelik a diákok a JW-t.
A nyelvi sokféleség eléréséhez korábbi munkákra [2, 84]
támaszkodunk, és ehhez szóbeágyazásokat használunk. A
szóbeágyazások egy magasabb dimenziós látens térben lévő
vektorokként mutatják be a szavakat, ahol a lexikoszemantikailag hasonló szavak vektorai általában közelebb
vannak egymáshoz [21, 65, 74]. Esetünkben a JW-hez minden
egyes poszthoz először megkapjuk a szóbeágyazás
reprezentációját a 300 dimenziós látens lexiko- szemantikus
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vektortérben, előre betanított szóbeágyazások segítségével [65].
Ezután kiszámítjuk az átlagos koszinusz-távolságot az ugyanazon
felhasználó által az egyes kéthetes időszakokban tett összes
bejegyzés középpontjától, mielőtt
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3. táblázat: A diákok percepciója (mint függő változó) és a JW-vel való interakció nyelvi alapú mérései (mint független
változók) közötti lineáris regresszió együtthatói. A lila sávok a pozitív együtthatók nagyságát, az aranyszínű sávok pedig a
negatív együtthatók nagyságát jelzik. . 𝑝𝑝<0,1, * 𝑝𝑝<0,05, ** 𝑝𝑝<0,01, *** 𝑝𝑝<0,001.
Mérés
Alapvonal Avg. Szavak
száma Hét
Szóbeliség
Egyedi szavak száma
Komplexitás
Olvashatóság
Érzelmek Nyelvi
sokszínűség

Coeff.

p

0.15

***

0.06

***
-1.33
0.10
***

***

-3.34

Coeff.
p
Coeff.
p
AntropomorfizmusIntelligenciaSzerethetőség

0.06

***

**
***
2.33
0.17

0.16

***

-1.82
0.09

0.13

***

0.03

**

-3.37

**
***
2.41***
0.69**

-2.00

0.20

-3.91

*
***
3.00***
0.64**
*

Nyelvi
1.02
1.53
2.55
alkalmazkodóképesség
**
***
***
kutatásokkal,
amelyek
arra
vonatkoznak,
hogy az emberek
megfelelő felmérések. Ez operacionalizálja
az egyes diákok JW2
0.85
0.93
Korrigált R
különböző beszédmintákat
alkalmaznak 0.95
attól függően, hogy a
hez írt hozzászólásainak lexiko-szemantikai sokféleségét.
***
***
***

A regressziós modellünk szerint az észlelt intelligencia és a
szimpatikus viselkedés tekintetében hipotézisünk nem kap
támogatást, míg az antropo- morfizmusra vonatkozó hipotézisünk
statisztikailag szignifikánsan alátámasztott, pozitív együtthatót
(0,17) mutat. Ez a megállapítás némi támogatást nyújt az emberCA kölcsönhatással kapcsolatos korábbi munkákhoz, amelyek
pozitív kapcsolatot feltételeztek a magas lexiko-szemantikai
sokféleség és a CA észlelt ember-szerűsége között [72]. Az emberember interakciókkal kapcsolatos megfigyelésekkel [68]
ellentétben megfigyeléseink arra utalnak, hogy az emberek nyelvi
sokszínűsége nem feltétlenül jelzi, hogy mennyire intelligensnek
érzékelünk egy ágenst.

5.2.5 Alkalmazkodóképesség. Emberként hajlamosak vagyunk
alkalmazkodni egymás nyelvhasználatához a beszélgetések során,
mivel a társas helyzetekben el akarjuk kerülni a kínos helyzeteket
[36]. Korábbi kutatások azt sugallták, hogy az emberek gyakran
ész nélkül alkalmazzák a társadalmi szabályokat és etikettet a
számítógépekre [69], így lehetséges, hogy mi is alkalmazkodunk a
nyelvünkhöz, amikor egy CA-val beszélgetünk. Sőt, korábbi
munkák azt sugallják, hogy képesek vagyunk a beszédmintánkat
ennek megfelelően adaptálni aszerint, hogy a beszélgetőpartnerünk
ember vagy CA [45], ami arra utal, hogy a beszédmintánk
adaptálhatósága a beszélgetőpartner intelligenciájának, emberszerűségének, valamint szimpatikus voltának érzékelését jelezheti.
Az emberi felhasználók nagyobb valószínűséggel alakítanak ki
kívánatos percepciókat egy CA-ról, ha a CA válasza az emberi
kérdésekre adaptált és testre szabott, szemben a sablonos
válaszokkal (pl. łKöszönömž, łSorryž) [84]. Ezért azt feltételezzük,
hogy az alkalmazkodóképesség pozitívan kapcsolódik az észlelt
antropomorfizmushoz,
a
szimpatizálhatósághoz
és
az
intelligenciához.
Saha és Sharma [84] megközelítése által motiválva, mérjük a
az alkalmazkodóképesség, mint a lexiko-szemantikai hasonlóság a
tanuló és a tanuló-JW interakciók egyes kérdés-válasz párosai
között, a kérdések és a válaszok szóbeágyazási reprezentációinak
ko-szinusz hasonlóságaként operacionalizálva. A sokféleséghez
hasonlóan 300 dimenziós szóbeágyazási teret használunk [65].
A regressziós modellünk azt mutatja, hogy az
alkalmazkodóképesség
pozitívan
asszociál
az
antropomorfizmussal (1,02), az intelligenciával (1,53) és a
szimpatizmussal (2,55), mindezek statisztikai szignifikanciával. Ez
alátámasztja hipotézisünket, és összhangban van a korábbi

beszélgetőpartner egy CA vagy egy ember [45]. Megfigyeléseink
arra utalnak, hogy az alkalmazkodóképesség egy érvényes
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a JW megítélésének előrejelzője. Úgy véljük, hogy ha a diákok
alkalmazkodó
válaszokat
kapnak,
akkor
nagyobb
valószínűséggel fogják a JW-t emberibbnek, szimpatikusabbnak
és intelligensebbnek érzékelni.
5.2.6 Összefoglaló és értelmezések. Regresszióelemzéssel
vizsgáljuk a diák-JW beszélgetések nyelvi jellemzői és a diákJW észlelése közötti kapcsolatot. Azt találtuk, hogy a verbozitás negatívan kapcsolódik a diákok JW-percepciójához, míg
az olvashatóság, az érzelmek, a sokszínűség és az
alkalmazkodóképesség pozitívan társulazantropomorfizmussal, az
intelligenciával és a szimpatizmussal. Eredményeink azt
sugallják, hogy a nyelvi jellemzők kinyerésének lehetőségei a
CA közösségi észlelésének mérésére a beszélgetés során, és így
lehetővé teszik a CA számára, hogy folyamatosan megértse és
a felhasználói észlelésnek megfelelő, kívánatos re- szponzorokat
nyújtson. Fontos megjegyezni, hogy a nyelvi mérések és a JW
hallgatói percepciójának három mérőszáma közötti kapcsolat
azonos mértékű és irányú.

6

MEGJEGYZÉS

Eredményeink empirikus bizonyítékot szolgáltatnak a közösség
által egy közösséggel szembenéző CA-ról alkotott hosszú távú
vélekedésekről, valamint arról, hogy az ember és a CA
párbeszédéből kinyert lin- guisztikai jellemzőkből következtetni
lehet a felhasználók CA-ról alkotott vélekedéseire. Konkrétan azt
találtuk, hogy a hallgatói közösség JW antropomorfizmusának és intelligenciájának megítélése jelentősen
változott az idő múlásával, de az észlelt szimpatikusnak tartott
szimpatizáns nem változott jelentősen. A regressziós
elemzéseink azt mutatják, hogy az olyan nyelvi jellemzők, mint a
szóbeliség, az olvashatóság, az érzelmek, a sokszínűség és az
alkalmazkodóképesség érvényes mutatói a közösség JW-vel
kapcsolatos megítélésének. Ezen eredmények alapján először
is megvitatjuk a nyelvi elemzés kihasználásának
következményeit az ember és az AI közötti interakciók
megkönnyítése érdekében. Ezután bemutatjuk az adaptív, a
közösséggel szembenéző CA-k tervezésének kihívásait és
lehetőségeit. Megvitatjuk továbbá az ember és a CA közötti
kommunikáció technikai és tervezési következményeit, valamint
azt, hogy a jövőbeli munka hogyan terjesztheti ki
eredményeinket az ember és az AI közötti interakciókban a
MToM kiépítése felé.

6.1

Nyelvi elemzés az ember és az AI
közötti interakciók tervezéséhez

Munkánk azt mutatja, hogy az ember és a CA közötti
beszélgetésekből kinyert nyelvi jellemzők kihasználása javíthatja
az ember és a CA közötti interakciókat. Ez a technika, ha
megfelelően integrálódik a CA
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tervezés, beváltaná a valóban "beszélgető" ügynökök
létrehozásának ígéretét. Eredményeink azt mutatják, hogy a nyelvi
elemzés felhasználható arra, hogy automatikusan következtetni
lehessen
a
közösségnek
a
közösséggel
szembenéző
hitelesítésszolgáltatókról alkotott képére. Ez megnyitja annak
lehetőségét, hogy a nyelvi elemzés segítségével olyan CA-kat
tervezzünk, amelyek automatikusan képesek azonosítani a
felhasználónak a CA-ról alkotott mentális modelljét, ami lehetővé
teszi a CA-k számára, hogy a válaszokban finom utalásokat
adjanak, hogy a folyamatos és eredményes beszélgetés érdekében
a felhasználónak segítsenek kiigazítani a CA-ról alkotott mentális
modelljét.
Tanulmányunkban, annak ellenére, hogy a JW egy kérdésválaszoló (QA) CA, amelyet csak a diákok alapvető információs
szükségleteinek kielégítésére terveztek, a diákok percepciójára
tudtunk következtetni az ilyen egyszerű QA párbeszédekből
kinyert
nyelvi
jellemzők
segítségével.
Eredményeink
egybecsengenek korábbi munkákkal, amelyek szintén feltárták a
felhasználók és a QA ügynökök közötti kérdés-válasz
párbeszédadatok nyelvi elemzésének lehetőségét a beszélgetések
megszakadására való következtetés céljából [58]. Úgy véljük,
hogy kifinomultabb társalgási környezetben, ahol az ember-CA
interakciók túlmutatnak az alapvető információs szükségleteken,
és a multimodális adatokat (pl. hang- és vizuális
kommunikációt)
tartalmazó
interakciókban
árnyaltabb
leírásokat lehet kinyerni a felhasználók CA-kkal kapcsolatos
észleléseiről. Ez olyan felismerésekhez vezetne, amelyek
elősegíthetik az ember és a CA konstruktív és következetes
párbeszédét.
Azt is megjegyezzük, hogy a diák-JW interakciókat egy
sokkal jobban ellenőrzött környezetben, mint az ember-CA
interakciók számos lehetséges beállítása. Például az online
kurzusfórumon folytatott vitáknak tematikusan a kurzus
munkájáról kell szólniuk. Emellett a diákoktól elvárják, hogy
kívánatos
és
civilizált
módon
jelenjenek
meg
önmagukbanÐkülönböző online és offline normák és konvenciók
léteznek, amelyeket az emberek hajlamosak követni az akadémiai
környezetben [40]. Másrészt egy általános célú online
közösségben (pl. Reddit) folyó viták, beleértve a moderáltakat is,
nemcsak változatos és deviáns vitákat, hanem informális
nyelvezetet is tartalmazhatnak [15]. Az ilyen típusú adatok zajjal
egészíthetik ki az automatizált nyelvi modelleket, és ez több
újrakeresési lehetőséget nyit meg annak vizsgálatára, hogy az
általános célú online közösségekben használt nyelv hogyan tükrözi
az egyéni és kollektív percepciót egy közösséggel szembenéző
CA-ról.
Amellett, hogy a nyelv segít a hitelesítésszolgáltatóknak
megérteni, hogyan érzékelik őket a felhasználók az interakciók
során, potenciálisan jelezheti a felhasználók preferenciáit is a
hitelesítésszolgáltatóval kapcsolatban egy adott kontextusban, és
így tájékoztathatja a hitelesítésszolgáltatók jövőbeli tervezését. A
regressziós elemzéseinkben például az olyan nyelvi mérőszámok,
mint a hangulat és a sokszínűség, hasonló irányultságot tükröznek
(lásd a 3. táblázatot) a három észlelési mérőszám közötti
korrelációban (4.3. szakasz) - pozitív összefüggést találunk a JW
észlelt intelligenciája és a szimpatizálhatóság között, de gyenge
korrelációt az antropomorfizmus és a szimpatizálhatóság között.
Különösen a diák-JW beszélgetésből kinyert érzelmek
szignifikánsan összefüggnek mind az intelligenciával, mind a
szimpatizálással, de nem függnek össze szignifikánsan az érzékelt
antropomorfizmussal. Érdemes tehát megfontolni, hogy a JW-hez
hasonló virtuális tanársegédek tervezésekor az emberhez való
hasonlóság fontosabb tényező-e, mint az információs támogatás
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nyújtásával demonstrált intelligencia. Ez az eredmény további
bizonyítékkal szolgál a régóta tartó vitához, hogy a CA-kat a lehető
legemberibbé kell-e tervezni [16, 17], ami arra utal, hogy a
felhasználók preferenciája, hogy a CA-knak emberszerűnek kell-e
lenniük, nagymértékben függ a CA szerepétől és a használati
kontextustól.
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6.2

Adaptív, közösséggel szembenéző
társalgási ügynökök tervezése

Korábbi munkák hét olyan társadalmi szerepet javasoltak,
amelyeket a közösségi CA-k az online emberi közösségekben
szolgálhatnak [87], de az, hogy hogyan lehet gyorsan felismerni
és mérni az emberek elképzeléseit és elvárásait arról, hogy a
CA-nak hogyan kell viselkednie a különböző társadalmi
szerepek betöltésekor, még nem vizsgálták. Munkánk
lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi CA-k kívánt
társadalmi szerepeit a CA-k észlelésének konkrét dimenziói
alapján operacionalizáljuk. Például, amikor a CA társadalmi
szervezőként segít a közösség tagjainak társas kapcsolatok
kiépítésében, a közösség elvárhatja, hogy a CA ne
intelligensebb, hanem emberibb és szimpatikusabb legyen.
Ezeket az elvárásokat potenciálisan nyelvi jelzésekkel lehetne
azonosítani és nyomon követni, ahogyan azt a munkánk is
mutatja. Ez a működés- tionalizálás segíthet a közösséggel
szembenéző CA-knak gyorsan azonosítani a közösség elvárásait,
és olyan viselkedést produkálni, amely jobban illeszkedik a
közösségen belüli észlelt társadalmi szerepükhöz.
Míg a korábbi kutatások azt sugallták, hogy a közösséggel
szembenéző CA-k társadalmi szerepe idővel változik az online
közösségeken belül [51, 87, 88], a mi vizsgálatunk a hallgatói
közösség JW-ről alkotott megítélésében bekövetkező hosszú távú
változásokról empirikus bizonyítékot szolgáltat a közösségnek
az ügynökről alkotott megítélésének konkrét változásairól.
Eredményeink azt mutatják, hogy a közösségben megjelenő CAk észlelt antropomorfizmusa és intelligenciája árnyaltabb és
képlékenyebb jellemzők, és ezért gyakrabban kell értékelniük,
hogy a CA-k ennek megfelelően tudják beállítani a közösségen
belüli viselkedésüket. A JW észlelt szimpatikus képessége nem
változott jelentősen a vizsgálatunkban, ami arra utal, hogy a
tervezőknek nagyobb mozgástere lehet a CA észlelt szimpatikus
képességének nyomon követésében. A JW közösségen belüli
stabil észlelt szimpátiájának oka azonban további vizsgálatot
igényelÐ lehet, hogy ez azért van, mert a hosszú távú szimpátia
észlelése nagymértékben függ az első benyomástól [8], vagy
lehet, hogy ez a JW félév során nyújtott stabil teljesítményének
eredménye, ami a tanulási képesség hiányának köszönhető.
Az egyik előrelátható kihívás az adaptív, a közösséggel
szembenéző CA-k tervezésekor, amelyek nyelvi jeleket
használnak a felhasználó CA-ról alkotott képének
kialakításához,
az
egyes
üzenetek
szándékának
megkülönböztetése - hogy a felhasználó valódi kérdést tett-e
fel, vagy csak a rendszerrel próbál játszani; vagy hogy a
felhasználó válasza a CA-nak vagy a közösség más tagjainak
szólt-e. A nyelvi jelek alapján a felhasználó válaszát a CA-nak
vagy a közösség más tagjainak szánták. Míg az emberek a
mindennapi életben olyan stratégiákat alkalmaznak, mint
például a megjelenés megváltoztatása, hogy kezeljék az
önreprezentációjukat [36], addig a nyilvános online
platformokon az emberek az észlelt közönségtől függően
szintén
linguisztikus
jelzésekkel
kezelik
az
önreprezentációjukat [19, 49, 83]. A közösséggel szembenéző
CA-k esetében minden dyadikus ember-CA interakció látható
a közösség többi tagja számára is. Az emberek így
kihasználhatják ezt a lehetőséget, hogy ne csak támogatást
nyerjenek a CA-tól, hanem a re- szponzoraik modulálására is,
hogy segítsék a közösségen belüli önreprezentációjuk kezelését.
Például az emberek szándékosan korlátozhatják érzelmi
kifejezésüket a nyelvi kifejezéssel, hogy ne tűnjenek
łhülyénekž, mert azt gondolják, hogy a CA értelmezni tudja a
nyelvben rejlő érzelmi elemeket [40]; vagy az emberek
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célzottan válaszolhatnak olyan kérdésekkel, amelyek segíthetnek
nekik abban, hogy humorosabbnak tűnjenek, mintha helyes
választ kapnának a CA-tól. Tanulmányunkban többször is
előfordult ez, amikor a diákok olyan kérdéseket tesznek fel JWnek, amelyek egyértelműen nem tartoznak a JW hatáskörébe,
például łMi az élet értelme?ž vagy łMi a kedvenc karaktered a
Trónok harca sorozatban?ž.
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6.3

Az elme kölcsönös elmélete felé az
ember és az AI közötti
interakcióban

A végső cél az MToM kiépítése az ember és az AI közötti
interakciókban, a tanulmányunk a CA ToM kiépítésének
megvalósíthatóságát vizsgálta a CA felhasználói észlelésének
operacionalizálásával és azonosításával a nyelvi jelzéseken
keresztül. A MToM szemszögéből nézve, az ember-ember
interakcióhoz hasonlóan az interakciók során egymás
érzékelésének megértése az ember-AI interakciók kognitív
alapjaként működik [6]. Az ember-ember interakciókra
támaszkodva, amelyek a nyelveken keresztül közvetített
mindenféle szociális jelekre támaszkodnak, a CA ToM
pontosságának javítása érdekében a jövőbeli kutatásoknak meg
kell vizsgálniuk, hogy más társalgási jelek hogyan kombinálhatók
potenciálisan az általunk vizsgált nyelvi jellemzőkkel, hogy
nagyobb kontextust és pontosságot biztosítsanak az emberek
CA-ról alkotott percepcióinak megértésében. Például a
beszélgetés megszakadásainak azonosítása a konverzációs
jelzéseken keresztül [58] vagy a felhasználói érzelmek és
elégedettségek megfigyelése az interakciók során [29, 93]
kombinálható a CA azonosított felhasználói percepciójával.
Ennek egyik lehetséges következménye, hogy a nyelvi
elemzéssel azonosított felhasználói percepciót állandó állapotként
tartjuk, míg más beszélgetési jelek felhasználhatók arra, hogy a
felhasználó CA-ról alkotott percepciójának állapotváltozását
kiváltsuk, és így a CA viselkedését folyamatosan kiigazítsuk.
Míg a mi munkánk arra összpontosít, hogy a
hitelesítésszolgáltatókat nyelvi elemzéssel segítsük abban, hogy
megértsék a felhasználóknak a hitelesítésszolgáltatókról alkotott
elképzeléseit, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kommunikáció
minden típusa kétirányú interakció. A kölcsönös ToM elérése
érdekében az ember és a CA közötti interakciókban olyan
technikák feltárása is kulcsfontosságú, amelyek segíthetnek a
felhasználóknak megérteni a CA-nak a céljaikról, szándékaikról,
képességeikről stb. alkotott elképzeléseit, hogy a felhasználók
időben korrigálhassák a CA észlelését a kívánatos ember és CA
közötti interakció eredményének elérése érdekében. Azáltal, hogy
az MToM-et az ember és a CA közötti interakciók tervezésének
elméleti kereteként javasoljuk, munkánk motiválja a jövőbeli
kutatásokat annak további feltárására, hogy hogyan segíthetjük a
felhasználókat abban, hogy megértsék a CA róluk alkotott
elképzeléseit. Ez az irány magában foglalhatja annak vizsgálatát,
hogy a CA hogyan és mikor tudja felajánlani a felhasználókról
alkotott percepcióját olyan módon, amely intuitív és könnyen
érthető a felhasználók számára, ugyanakkor elég természetes
ahhoz, hogy a beszélgetés hitelessége megmaradjon. Ez magában
foglalhat olyan technikákat, amelyeket jelenleg a magyarázható
mesterséges intelligencia kutatói vizsgálnak, hogy segítsék a
felhasználókat abban, hogy kellőképpen megértsék, hogyan
elemezné a CA a szöveges válaszaikat, hogy a céljaikra és
szándékaikra vonatkozó észleléseiket kivonja [91]. A korábbi
munkáknak az ember-ember társadalmi interakciók megértésére
vonatkozó javaslatával összhangban, mint az ember és az AI
közötti interakciók javításának módjára [33], kiemeljük az interdiszciplináris
elméleti keretek kihasználásának fontosságát, hogy új tervezési
perspektívákat kínáljunk az ember-CA interakciókhoz. Ez a munka
egyesíti a kognitív tudományokból és a társadalomtudományokból
származó elméleteket az ember-ember interakciókrólÐ az emberi
társadalmi interakciók nagyrészt a benyomások kezeléséről
szólnak [36], ami a ToM [6, 12] egyedülállóan emberi kognitív
képességétől függ. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy
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újragondoljuk az ember és az AI közötti interakciók tervezését. Ezért
kiemeljük annak fontosságát, hogy az olyan területekről, mint az
antropológia, a kognitív tudományok, a szociálpszichológia stb.
elméleti kereteket kölcsönözzünk, hogy új tervezési peraz ember és az AI közötti interakciókról.
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6.4

Korlátozások és jövőbeli munka

Munkánknak vannak bizonyos korlátai. Eredményeink nem
biztos, hogy átvihetők, ha az ember-CA interakció magánjellegű
dyadikus interakciós kontextusban zajlik. Ez a munka azt
vizsgálja, hogy egy nyilvános vitafórumon zajló emberügynök dyadikus interakcióból kinyert nyelvi jellemzők
segítségével le lehet-e következtetni a hallgatók közösségi CAról alkotott képét. A diákok észlelését és az ügynökkel való
interakciót így torzíthatják a többi diáknak az ügynökkel a
nyilvános fórumon folytatott interakciói, amire rámutatunk, mint
az emberi közösségeken belüli dyadikus interakciókat végző,
közösség-központú CA-k tervezésének egyedi kihívására. A
jövőbeni kutatások, amelyek célja adaptív CA-k tervezése a
dyadikus interakciókban, megismételhetik a jelenlegi
tanulmányt az egy-egy ember-CA interakciókban.
Munkánk egy formatív lépést tett afelé, hogy megértsük,
hogyan érzékelik az emberek a hitelesítésszolgáltatókat a nyelvi
jellemzők segítségével. Eredményeink korrelációs jellegűek, és
nem állíthatunk ok-okozati összefüggéseket. A jövőbeni munka,
amely figyelembe veszi a nem megfigyelt zavaró tényezőket,
jobb betekintést nyújthat az ember és az AI közötti észlelésekbe
és interakciókba. Azt is elismerjük, hogy több kvalitatív vagy
vegyes módszertani megközelítésre van szükség ahhoz, hogy
mélyebb betekintést nyerjünk az emberek érvelésébe és
szándékába a nyelvi viselkedésük mögött, amikor egy CA-val
beszélgetnek. A mi vizsgálatunkban például a diákok szándékosan
tesztelhették, hogy a JW megtanult-e valamit a korábbi
kérdéseikből azáltal, hogy pontosan ugyanazokat a kérdéseket
tették fel a JW korábbi szálaiból; vagy a diákok frusztráltak
lehetnek a JW tanulási képességei miatt, és ezért szándékosan
nehéz kérdéseket tesznek fel a nyilvános szálra - ezt nem lehet
kvantitatív módon értékelni, és a jövőbeli kvalitatív kutatások
fényt deríthetnek erre a kérdésre.
A diákok JW-ről alkotott képének számszerűsítéséhez egy,
az ember-robot interakcióból vett standardizált mérőszámot
használtunk, amely magában foglalja az antropomorfizmust, az
intelligenciát és a szimpatikus jelleget [8]. Az általunk elfogadott
mérés azonban nem azt sugallja, hogy ezek a JW felhasználói
észlelésének standard dimenziói, vagy hogy ezeknek kellene
lenniük a JW-ről alkotott felhasználói elképzeléseknekÐ
valójában már korábbi kutatások is azt sugallták, hogy
különböző értelmezések léteznek arra vonatkozóan, hogy a
felhasználók hogyan építik fel a JW-ről alkotott mentális
modelljeiket [10, 31]. Reménykedünk azonban abban, hogy a
nyelvi elemzés feltárhatja az emberek CA-król alkotott
elképzeléseinek különböző dimenzióit az interakciók során. A
jövőbeli kutatásoknak meg kell ismételniük a jelenlegi
vizsgálatot a felhasználók CA-ról alkotott mentális
modelljének különböző mérései segítségével, hogy további
bizonyítékokat szolgáltassanak a nyelvi elemzésben rejlő
lehetőségekről.

7

KÖVETKEZTETÉS

Ez a tanulmány a kölcsönös elméletet (Mutual Theory of Mind)
mint elméleti keretet tűzte ki az adaptív, közösséggel szembenéző
társalgási ügynökök (CA-k), mint hosszú távú társak
tervezéséhez. E keretrendszer alapján vizsgáltuk a CA-k
közösségi észlelésének hosszú távú változásait, és mértük az
észlelések nyelvi jelekből történő kikövetkeztetésének
megvalósíthatóságát. Egy közösséggel szembenéző CA-t, JW-t,
egy virtuális tanársegédet vetettünk be, amelyet arra terveztünk,
hogy válaszoljon a diákok órával kapcsolatos logisztikai

Wang et al.

kérdéseire egy online nyilvános vitafórumon. Az elmeelméletről
alkotott elképzeléseink alapján mértük a diákok JW-ről alkotott
képét az érzékelt antropomorfizmus, az intelligencia és a
szimpatizálás szempontjából. Statisztikailag szignifikáns hosszú távú
változásokat találtunk a diákközösség JW-ről alkotott képében az
antropomorfizmus és az intelligencia tekintetében. Ezután a félév
során a hallgatók és a JW közötti interakciókból elméleti alapú
nyelvi jellemzőket vontunk ki. A regressziós elemzések kimutatták,
hogy az olyan nyelvi jellemzők, mint a
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mint a szóbeliség, a változatosság, az alkalmazkodóképesség és
az olvashatóság magyarázza a tanulók JW-ről alkotott képét.
Megvitattuk a nyelvi elemzés kihasználásának lehetőségét, hogy
teljesítsük a valóban "kon- versációs" ágensek tervezésének
ígéretét, beleértve az adaptív, közösséggel szembenéző CA-k
építésének tervezési következményeit, amelyek képesek a
közösségnek a CA-ról alkotott változó felfogásához igazodni,
valamint a kölcsönös elmélet mint tervezési keretrendszer
alkalmazásának elméleti következményeit az ember és az AI
közötti interakciók megkönnyítésében. Úgy véljük, hogy ez a
kutatás inspirálhatja a jövőbeli munkát az interdiszciplináris
elméletek felhasználására az ember és a CA közötti interakciók
újragondolásához.
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A FÜGGELÉK
Ez az anyag (3. ábra) a kéthetente kitöltött, a diákok által készített percepciós felmérést mutatja be. Ezt a Bartneck et al. által az emberrobot interakció mérésére használták. Különösen az antropomorfizmus, az intelligencia és a szimpatizálhatóság kategóriáit választottuk ki a
JW-vel kapcsolatos tanulói észlelések beállításában.

3. ábra: Az antropomorfizmus elemeket zöld dobozokkal, az intelligencia elemeket narancssárga dobozokkal, a szimpatikus
elemeket pedig kék dobozokkal jelöltük.

