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A complexidade no aprendizado de uma linguagem de
programação aos ingressantes em um curso voltado a
tecnologia da informação, sem base alguma em lógica de
programação ou estrutura de linguagens de programação,
torna o trabalho de professores difícil e exaustivo,
desmotivando o aluno. O uso de ferramentas interativas para
auxiliar as aulas e principalmente o uso de soluções que
facilitem o estudo do aluno tem sido uma saída para
instituições de ensino, em destaque as que podem ser utilizadas
a distância. Uns exemplos são os chatterbots, programas de
computadores que simulam conversações, passando ao usuário
a sensação de estar falando com uma outra pessoa. Chatterbots
utilizam como estrutura uma base de conhecimento carregada
com informações pertinentes ao assunto de domínio do bot.
Este trabalho propõe a utilização desta tecnologia, agregada às
técnicas da inteligência artificial como lógica fuzzy para
reconhecimento de padrões e aprendizagem. O chatterbot
proposto é chamado de NICOLE e servirá para auxiliar nas
etapas de aprendizado de linguagem de programação, não só
esclarecendo dúvidas de forma inteligente e consistente, mas
também aprendendo com as ações dos alunos o que torna o
banco de conhecimento capaz de distinguir situações e tomar as
decisões mais apropriadas para cada situação. Foram estudados
para a fundamentação deste trabalho, projetos e artigos já
desenvolvidos que utilizam técnicas semelhantes às escolhidas
para o desenvolvimento deste, as técnicas de AIML e lógica
fuzzy, bem como a análise de desenvolvimento de softwares,
ferramentas de manipulação de banco de dados e estruturas.
Palavras-Chave: chatterbot; lógica fuzzy; modelos de tomada de
decisão.
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1.

INTRODUÇÃO
A grande dificuldade de um ingressante em um curso voltado a Tecnologia da
Informação sem um pré-conhecimento em lógica de programação ou estrutura de
linguagens de programação, se dá ao fato do estudo ser muito complexo e abrangente.
Isso provoca um atraso no aproveitamento do aluno, insatisfação e até mesmo a
desistência do curso.
Com esses princípios, o objetivo deste trabalho é apresentar um protótipo de um
ambiente distribuído do chatterbot NICOLE, oferecendo ao aluno uma forma de auxílio
para melhor compreender o conteúdo trabalhado em sala de aula, aumentando assim sua
motivação, participação e curiosidade.
Estudos mostram que realizar esta atividade não é uma tarefa fácil, uma vez que
o chatterbot NICOLE não visa de maneira alguma à substituição do profissional, mas sim
ser uma ferramenta de apoio ao docente. Para isso realizamos uma pesquisa entre os
profissionais que trabalham com disciplinas ligadas ao tema e usaremos este
conhecimento adquirido para moldar a ferramenta de forma a atingir o máximo de
eficiência.
Os chatterbots têm sido experimentados como soluções alternativas a FAQs
(Frequently Asked Questions), suporte à Educação a Distância e também como tutores
inteligentes assim como descritos.
Este trabalho propõe o uso da NICOLE um chatterbot com uma base de
conhecimento voltada ao auto-aprendizado e e-Learning.
Para o desenvolvimento deste foram estudados alguns chatterbots como:
•

M.A.I.C., desenvolvido para amenizar problemas relacionados à
monitoria em Universidades e Faculdades, como o horário e o acesso ao
conteúdo da disciplina, tornando-se uma poderosa ferramenta de apoio às
aulas ministradas em sala, com vantagens de independência de tempo e
espaço devido ao fato de ser uma aplicação Web (ALBUQUERQUE, 2005).

•

BILLY chatterbot usado para entretenimento, pois simula conversações em
diversos assuntos e tem a capacidade de aprender sobre novos assuntos e
até mesmo idiomas (LEEDBERG, 2003).

•

BonoBot sistema tutor inteligente tem como principal objeto dar apoio ao
processo ensino-aprendizagem (SGANDERLA, 2003).

•

M.E.A.R.A., visa através de um bate-papo informal com o usuário,
auxiliar no aprendizado de redes de computadores (LEONHARDT, 2003).

•

Agentchê, desenvolvido para auxiliar na disciplina de redes, utiliza
expressões regionais gaúcha, utiliza em sua base a linguagem de
marcação AIML (WALLACE, 2002).
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Tuxbot, responde a perguntas sobre dúvidas do Sistema Operacional
Linux (TEIXEIRA, 2003).

OBJETIVO
Desenvolver um chatterbot com a capacidade de interagir com o usuário em linguagem
natural tendo como base um banco de conhecimento interligado a um processo de
inteligência artificial capaz de definir padrões de conversação, considerando as diversas
restrições existentes no ambiente, como o aprendizado de uma linguagem complexa ou
mesmo raciocínio lógico. Como se trata de um tutor inteligente, o mesmo será capaz de
aprender com cada situação e estar apto a promover uma interação muito mais
interessante e motivadora com o aluno quando estiver em uma situação semelhante já
assimilada.

3.

METODOLOGIA
Para decidir qual a estrutura melhor para ser aplicada foram lidos artigos e analisados
algoritmos de chatterbots com funções ou tecnologias semelhantes as da pesquisa bem
como a história dos chatterbots e suas aplicações (FERREIRA, 2008); (MENDES, 2009).
Uma dessas bases que tivemos como pilar de idéias inicias deste trabalho foi o
BonoBot que utiliza técnica paralela à linguagem natural, usando arquivos de definição
em XML (eXtensible Mark-up Language), como padrão para representação e troca de dados
na internet. O documento XML possui formatação das mensagens de entrada e saída a
qual permite que informações retiradas do banco sejam expressas em linguagem natural,
contém também respostas às perguntas freqüentes que não estejam no banco e saudações.
Para representação da base de conhecimento (banco de dados) utilizou-se a técnica de
Frames (SGANDERLA, 2003).
Foi feita também uma pesquisa da estrutura e processos do chatterbot BILLY, em
suas versões 2.0 e 4.1 na qual ocorreu uma tradução detalhada na sua estrutura de pastas,
arquivos, código, base de conhecimento, forma de aprendizado, comportamento e
documentação da versão 2.0 (LEEDBERG, 2003).
Com os resultados adquiridos foi implementada inicialmente uma base de
conhecimento com o uso das técnicas do RiveScript (base de conhecimento semelhante
ao AIML (Artificial Intelligence Mark-up Language)). Foi utilizada a linguagem de
programação PERL (Practical Extraction and Report Language) pela facilidade e rapidez no
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desenvolvimento de sistemas complexos, uma vez que possui um repositório com
módulos expansíveis simplificando a implementação e adaptação de códigos.
Foram exploradas as técnicas de inteligência artificial como Lógica Fuzzy,
Reconhecimento de Padrões e métodos de pesquisa e inserção que serão utilizados na
aplicação da inteligência ao chatterbot. Este chatterbot por sua vez conseguirá assimilar
melhor as perguntas e retornará respostas coerentes, tornando cada vez mais robusto e
inteligente com o decorrer do treinamento.

4.

DESENVOLVIMENTO
O chatterbot proposto é chamado de NICOLE e servirá para auxiliar no aprendizado de
uma linguagem de programação, esclarecendo dúvidas de forma inteligente e consistente,
seu banco de conhecimento é implementado automaticamente, tornando-o cada vez mais
poderoso ao decorrer do seu uso.
A construção do chatterbot segue alguns critérios de desenvolvimento:
•

Algoritmo de fácil compreensão e implementação.

•

Banco de informação compatível com outras linguagens.

•

Flexibilidade na busca de informações utilizando como base técnicas de
Inteligência Artificial.

Foram realizados estudos da linguagem de marcação AIML por ser uma forma
de criar uma base de conversações semelhantes à linguagem natural. Foram analisadas
suas estruturas e aplicações (WALLACE, 2002); (TEIXEIRA, 2003); (LEEDBERG, 2003) e
também no RiveScript, o qual este pôde substituir o AIML, dinamizando a forma como os
dados são armazenados, maximizando a performance do sistema, uma vez que o mesmo
não precisa fazer uma leitura da estrutura do arquivos XML, sobrecarregando o
processamento do sistema.
A inteligência do chatterbot baseia-se nas técnicas de Lógica Fuzzy, que tem a
poderosa capacidade de solução de problemas, especialmente, no controle e tomada de
decisão. O chatterbot trabalha basicamente com as tomadas de decisão, ou seja, obter
melhor resposta para pergunta efetuada.
A Lógica Fuzzy tem como principal característica dar maleabilidade na tomada
de decisões de um sistema informatizado uma vez que se pode definir o resultado de uma
operação como parte correta ou parte falsa diferenciando assim esta técnica da lógica
tradicional onde um resultado ou valor detém um resultado verdadeiro ou falso.
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Estudos realizados pela equipe de desenvolvimento do projeto detectaram que o
uso desta técnica traria um grande beneficio ao sistema uma vez que os dados coletados
pelos usuários, no caso os alunos, deveriam ser analisados e interpretados e a partir dos
resultados obtidos poderia ser elaborada uma resposta mais eficiente que suprisse com
satisfação a dúvida do usuário.
A implementação do protótipo do chatterbot feita em PERL se deu ao fato de que
o software é de uso livre, sua linguagem implementa de forma simples, vários processos
do sistema. Garantindo o desenvolvimento rápido e conciso das funcionalidades
necessárias.
Esta linguagem é madura e robusta e foi desenvolvida por Larry Wall no ano de
1987 especialmente para manipulação de texto, porem hoje integra e implementa vários
sistemas de forma natural, simples e ágil alem de existir implementações de sua máquina
virtual para dezenas de plataforma diferentes.
Alem de todo o poder da linguagem a comunidade de desenvolvedores conta
com um repositório chamado CPAN (Compherensive Perl Archive Network) (PERL, 2009),
que dispõe de mais de 18.000 módulos prontos, testados desenvolvidos e disponibilizados
por programadores experientes.
Outro ponto de destaque foi a substituição do AIML para o RiveScript por conta
de performance, implementação e simplicidade de uso e aplicação. Para que pudéssemos
utilizar o AIML nossa equipe precisaria criar um módulo que interpretasse a estrutura de
dados do AIML que por sua vez é baseada em XML, na qual atingiu altos números de
processamento e uso de recursos da máquina.
O RiveScript é um módulo escrito em Perl desenvolvido com o intuito de ser
ainda mais simples de usar, mais eficiente do ponto de vista de uso de recursos de
processamento e espaço de armazenamento tornando-o uma alternativa mais viável que o
inicialmente citado AIML. Mas no decorrer das etapas de crescimento do projeto
verificamos que este módulo (RiveScript) não é tão eficiente com o que estávamos
planejando (falta de suporte na gravação das informações, uma vez que essas informações
são carregadas na memória da máquina impedindo assim com que as alterações na base
de dados sejam carregadas), por esse motivo foi implementado um módulo de
gerenciamento de memória que supri as necessidades do sistema.
Este novo módulo que foi desenvolvido se estrutura da seguinte forma: utiliza
como base um arquivo de texto, a sua busca é feita por demanda, ou seja, o usuário
quando está interagindo com o sistema, este sistema busca os dados em sua base em
tempo real. Através desse bate-papo o software verificará se os dados que estão sendo
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trabalhados com o usuário existe em sua base, se existir, este trabalhará em tempo real
com a melhor resposta possível ao usuário, caso a resposta for negativa, o software
solicitará ao usuário detalhes sobre esse novo dado. Após este afirmação o sistema
atualizará a sua base de dados provindas com as novas informações do mundo real.

5.

RESULTADOS
Foram estudados para a fundamentação deste trabalho, projetos e artigos já
desenvolvidos que utilizam técnicas semelhantes às escolhidas para o desenvolvimento
deste, as técnicas de AIML e lógica fuzzy, bem como a análise de desenvolvimento de
softwares, ferramentas de manipulação de banco de dados e estruturas.
Na implementação do sistema pode-se notar vários pontos críticos que poderiam
comprometer todo o projeto e por tudo a perder caso não fossem feitos de forma correta e
consistente. Primeiramente tivemos que fazer um levantamento detalhado dos requisitos
necessários e pesquisar sobre as técnicas de inteligência artificial que pudessem nos
auxiliar na interpretação das frases que seriam inseridas pelos usuários alem de montar
uma arquitetura que pudesse suportar o uso das tecnologias e técnicas de
desenvolvimento que foram levantadas para uso.
Com pesquisas e estudos sobre estas técnicas ficou claro que a linguagem que
suportasse um paradigma orientado a objetos teria mais poder na implementação alem de
manutenibilidade e reutilização de códigos para simplificar futuras melhorias e
implementações.
Para esta tarefa escolhemos dentre as excelentes linguagens disponíveis a PERL
(Practical Extraction and Report Language), que alem de simples e poderosa mostrou-se
muito flexível e extensível, o que dava mais dinamismo ajudando assim a equipe a
concluir em tempo hábil o que havia sido especificado.
Com o objetivo de validar a pesquisa foi implementado um FAQ (Frequently
Asked Questions), o qual não utiliza os recursos de auto-aprendizado, sua base de
conhecimento é carregada manualmente com o que o desenvolvedor compreende que
pode gerar esclarecimentos, que será utilizado por usuários leigos em um determinado
assunto, para verificar qual entre eles (FAQ e Chatterbot) será o mais eficaz. Este mesmo
FAQ foi utilizado como base para a implementação do Chatterbot.
Após a implementação, testamos e analisamos detalhadamente todos os
processos e etapas específicas do sistema na qual obtivemos sucesso. Comparando o
FAQBot e o ChatterBot chegamos a seguinte conclusão: deparamos com uma interação
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atrativa perante ao ChatterBot do que o FAQBot. O FAQBot por sua vez não tem nenhuma
inteligência lógica, para retornar resposta coerente, o usuário teria que fazer perguntas
adequadas que já estão no sistema; já o ChatterBot com a inteligência artificial baseada em
lógica Fuzzy por sua vez consegue assimilar melhor as perguntas e retorna respostas
coerentes, tornando cada vez mais robusto e inteligente o sistema.
Um exemplo do que é citado acima está na Figura 1:

Figura 1 – Tela de histórico de conversações.

Quanto aos alunos teve uma empolgação alta e pôde se notar um constante
interesse em aprender computacionalmente. A visão do docente foi interessante, porque a
primeira vista ele se detecta com o software e ao mesmo tempo depara com a dúvida
como se fosse um aluno.
A seguir mostramos as telas do sistema:
Nesta Figura 2, o usuário deverá entrar com os seus respectivos dados.
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Figura 2 – Tela de acesso.

A Figura 3 ilustra a apresentação dos serviços disponíveis no sistema (Tela de
Conversação, Histórico e a Manutenção dos Dados do Usuário).

Figura 3 – Tela de apresentação.
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A Figura 4 mostra a tela na qual o usuário irá interagir com o sistema.

Figura 4 – Tela da Conversação.

E na Figura 5, exibe algumas informações sobre o sistema e seus
desenvolvedores.

Figura 5 – Tela Sobre o Projeto.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema implementa de forma satisfatória o proposto fazendo com que o aprendizado
fique mais interessante e simples e fazendo com que o tutor tenha mais tempo para
trabalhar outros assuntos com os alunos.
Uma desvantagem que foi identificada no sistema é a necessidade do
treinamento prévio de sua inteligência, pois o sistema consegue aprender com a interação
humana necessitando de um profissional capacitado no assunto que será ministrado para
fazer o trabalho de iniciação do treinamento da inteligência até que o sistema esteja apto a
interagir com os usuários auxiliando-os com suas dúvidas e dificuldades.
Outro ponto que poderá ser como trabalho futuro é a forma de chat e não como
um Instant Messenger (Programa Mensageiro Instantâneo) onde a cultura dos internautas é
melhor disseminada e mais utilizada.
Concluímos também com o devido treinamento e uso do sistema o aprendizado
pode ser intensificado, pois tanto a máquina aprenderá com o usuário quanto o usuário
aprenderá com a máquina ocasionando assim uma diversificação das conversações e
contextualização dos assuntos tornando a interação com o sistema ainda mais agradável e
interessante.
Na verdade, a pesquisa aqui desenvolvida corresponde somente aos primeiros
passos de uma longa jornada, em uma maior compreensão da dimensão do aprendizado,
e como esse pode afetar o nosso ensinamento inteligente.
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