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Introdução

Os avanços tecnológicos alcançados nos últimos anos 
têm trazido grandes benefícios à humanidade. Agentes 
que realizam tarefas virtualmente, tutores virtuais, jogos 
cada vez mais realistas, assistentes virtuais, entre outros, 
são exemplos desses avanços.  Bogdanovych, Esteva &
Simoff [1], prevêem que até o final de 2011 
aproximadamente 80% dos usuários de internet estarão 
ativamente participando de algum mundo virtual. Esses 
mundos virtuais que despertam a curiosidade e interesse 
de muitas pessoas são povoados por diversas entidades 
como Agentes Virtuais Inteligentes (AVIs), Avatares ou 
Chatterbots.

O AVI é definido como uma entidade capaz de agir de 
forma similar aos humanos, interagir com outros seres 
virtuais ou humanos e realizar tarefas no ambiente em 
que está inserido [2]. O Avatar é uma representação 
gráfica do usuário humano em um mundo virtual [3],
sendo assim, é controlado por um usuário e não tem 
inteligência própria. O Chatterbot é um simulador de 
conversa através de mensagens de texto como em uma 
sala bate-papo.

ELIZA foi o primeiro software de simulação de 
diálogos, criado em 1966 com o objetivo de simular uma 
psicanalista em um diálogo com um paciente [4]. A partir 
daí desencadeou-se uma sucessão de pesquisas para 
aprimorar o ELIZA e inúmeros Chatterbots foram 
surgindo.

Apesar de todo esforço empregado até agora na 
construção de sistemas dessa natureza, ainda existem 
vários problemas a serem solucionados, como controle 
geral da conversação, o controle das sentenças repetidas 
e o controle de sentenças desconhecidas.

Este trabalho está focado em analisar os problemas 
referentes à construção, treinamento e manutenção de 
Chatterbots. 

Material e métodos

A. Construção da base de dados de um chatterbot

Como dito anteriormente um AVI está associado a 
uma representação gráfica de um humano do mundo real 
provido de movimentos, para realização de tarefas, 

interação com outros AVIs e com os humanos usuários 
do sistema. Um Chatterbot diferencia crucialmente de 
um AVI no fato de que o mesmo não necessita de uma 
representação gráfica elaborada, visto que a interação 
com os humanos se dá na forma de texto escrito. A partir 
dessa premissa o trabalho de construção de um 
Chatterbot se concentra na construção de sua base de 
dados.

Depois de muito trabalho, pesquisadores criaram o 
AIML (Artificial Intelligence Markup Language), uma 
linguagem de marcação baseada em XML. O AIML foi 
usado na construção de dezenas de chatterbots, sendo um 
deles o A.L.I.C.E., que é vencedor de vários prêmios 
internacionais na área [5]. A seguir são apresentadas 
algumas das principais tags do AIML:

 <aiml> inicia e termina um documento AIML
 <category> identifica uma ''unidade de 

conhecimento" na base de conhecimento
 <template> contem uma resposta para uma 

mensagem do usuário
 <randon> proporciona respostas aleatórias
 <li> marca um bloco de respostas aleatórias, é 

utilizado dentro da tag <randon>
 <set> permite armazenar variáveis na memória 

do chatterbot.

Existem, ainda, mais de 20 outras tags que compõem o 
AIML, responsáveis por fornecer a desenvoltura 
necessária para o chatterbot propor uma solução a 
mensagem enviada.

B. Organização da base AIML

Uma base de conhecimentos em AIML é constituída 
por categorias onde cada uma representa um ponto de 
conhecimento em alguma área. A base oficial do AIML é 
constituída por aproximadamente 45.729 categorias
distribuídas em 50 arquivos. Esses arquivos são 
classificados de duas formas, por tema ou pela estrutura 
formal de suas categorias. O arquivo “Science.aiml”
contém categorias relacionadas a ciência, já o arquivo 
“That.aiml” é formado por categorias que utilizam o 
elemento <that>. Segundo Neves [6], essa organização 
não é consistente, uma vez que é possível termos uma 
categoria dentro do arquivo “That.aiml” com 



informações sobre ciência, assim como o arquivo 
“Science.aiml” pode conter categorias que usam o 
elemento <that>. Mas o AIML pode ser utilizado em 
conjunto com outras técnicas, como a técnica de Frames, 
mostrado em [3]. As informações representadas por 
Frames podem ser facilmente associadas umas às outras, 
gerando uma árvore de inter-relacionamento que 
permitirá ao sistema um gerenciamento eficiente do 
conhecimento.

Um arquivo AIML pode conter várias categorias. A 
Fig. 1 apresenta um exemplo de categoria em AIML.

C. Falhas do AIML

Neves [6] cita três falhas do AIML: 
 Ela não leva em conta a estrutura global de uma 
conversação (abertura, desenvolvimento e fechamento); 
 Tratam sentenças repetidas dos usuários apenas com 
base na sua estrutura sintático-morfológica; 
 Muitas sentenças são tratadas como desconhecidas, 
quando na verdade são turnos adjacentes ao turno 
anterior do Chatterbot.

Wilcox [8] aponta ainda pelo menos 6 outras falhas do 
AIML, das quais três foram relacionadas a seguir:
 A maior falha do AIML é que é muito prolixo e requer 
um número enorme de categorias efetivamente 
redundantes. A Fig. 2 mostra um exemplo de 
redundância;
 Não há uma combinação de sinônimos em uma única 
especificação e por isso faz-se necessário o uso das 
palavras exatas. Por exemplo, para especificar categorias 
para as palavras “acho” e “acredito” seria preciso criar 
duas categorias, uma para cada palavra especifica;
 Não é possível utilizar palavras-chaves no diálogo 
porque pode não haver categorias associadas a elas.

D. Melhorando o AIML

Numa tentativa de melhorar o AIML Neves [6] propõe 
o iAIML (AIML com intenção), uma variação do AIML 
padrão. A idéia do iAIML é simular intenção no diálogo. 
O iAIML foi implementado com elementos compatíveis 
com o AIML 1.01 e as expressões de intenção são 
expressas através de três variáveis, definidas com o uso 
da tag <set>, as variáveis são session, user_intention e 
bot_intention.

A variável session é utilizada para manter o controle 
global da conversação. De acordo com Neves [6], a 
conversa deve ter três partes: abertura, desenvolvimento 
e fechamento. São esses os três valores que a variável 
pode assumir. Isso deve impedir que ocorram situações 
inusitadas durante a conversação, como por exemplo, se 
o usuário entrar com a palavra "oi" na fase de 
desenvolvimento o Chatterbot não deve responder como 
se estivesse na fase de abertura.

Os valores das variáveis user_intention e bot_intention
são preenchidos com classes de intenção. A informação 
de user_intention é utilizada para verificar repetições de 
sentenças. O sistema avalia a similaridade entre sentenças 
em função da informação de intenção e não apenas com 
base nas suas formas. Essa é uma das diferenças 
marcantes entre o iAIML e o AIML padrão.

Já os valores da variável bot_intention são utilizados 
para tentar inferir a intenção do usuário nos turnos em 

que a mesma não é clara para o Chatterbot. Ele pode 
inferir que um turno desconhecido pode ser continuidade 
de um turno anterior.

No iAIML a base de conhecimento do AIML é 
redistribuída em 54 arquivos. Os arquivos estão 
agrupados de acordo com a intenção dos pares estímulo-
resposta, sendo 7 deles com categorias de intenções 
típicas de abertura, 43 com categorias de intenções de 
desenvolvimento, e 4 com categorias de intenção de 
fechamento [6].

Neves [6] relata que o iAIML foi testado com 87 
usuários, que mantiveram diálogo aberto com dois 
Chatterbots: um baseado em AIML padrão e um escrito 
em iAIML. Foram avaliados os seguintes aspectos: (1) 
qualidade do geral do diálogo, (2) o andamento da 
conversa e (3) a coerência das réplicas utilizadas pelos 
Chatterbots. Os resultados mostraram melhoras 
significativas nesses três tópicos.

E. Métodos de aquisição de conhecimento para o
Chatterbots

Um dos principais problemas encontrados na maioria 
dos Chatterbots é a falta de uma base de dados 
consistentes que permita ao Chatterbot responder 
perguntas diferentes daquelas consideradas óbvias sobre 
um determinado assunto. Talvez o maior desafio dos 
pesquisadores seja identificar a forma como as pessoas 
elaboram perguntas sobre dúvidas de um determinado 
domínio de conhecimento.

A seguir são apresentados três métodos para aquisição 
de conhecimentos para o Chatterbot:

 Aquisição natural de conhecimento

A primeira forma de aquisição de conhecimento 
proposta é fazer com que o Chatterbot aprenda de 
maneira natural, ou seja, um usuário cadastrado no 
sistema faria login e então poderia começar a conversar 
com o sistema o qual assimilaria o que o usuário 
estivesse digitando. 

A aquisição de conhecimento natural acontecerá 
quando o usuário informar ao Chatterbot uma mensagem 
contendo palavras-chave que indiquem ao sistema a 
intenção de ensino de um novo conceito. Neste momento, 
o Módulo de Interação realizará a autenticação do 
usuário, respondendo positivamente no caso de sucesso 
na identificação do professor, ou negativamente, no caso 
da não identificação. Após a autenticação, um novo 
objeto do tipo “Área de Estudo” ou notícia (de acordo 
com a solicitação do usuário) é instanciado na memória e 
através de perguntas realizadas pelo Chatterbot o 
professor informa os dados que comporão o novo 
assunto. A gravação da nova instância é realizada no 
momento da confirmação dos dados por parte do usuário
[7].

 Aquisição impositiva de conhecimento

Outra forma de aquisição de conhecimento 
apresentada em [7] é a inserção direta de dados na base 
de conhecimento do Chatterbot. Com isso torna-se 
desnecessário que o professor tenha que seguir todos os 
passos para identificar-se no sistema, também não é 
necessário conversar diretamente com o Chatterbot e 



ainda é possível compartilhar a base de dados com 
projetos semelhantes.

 Extração do conhecimento a partir de fóruns da Web

Pensando nos problemas de aquisição de 
conhecimentos para o Chatterbot, Huang, Zhou & Yang
[9], propõem uma nova forma de treinar o sistema: 
Extrair o conhecimento a partir de fóruns na Web. A idéia 
para esta proposta parte da observação de que na Web há 
uma diversidade de materiais de qualidade sobre milhões 
de assuntos diferentes. Outro ponto a favor desse projeto 
é a possibilidade de não ser mais necessário dispor de um 
“instrutor” dedicado exclusivamente a selecionar e inserir 
os dados na base do Chatterbot, já que o mesmo teria um 
mecanismo próprio para aquisição do seu conhecimento.

Resultados e Discussão

Foi apresentada neste trabalho uma visão geral de 
criação de um Chatterbot. Além disso, foi apresentado o 
AIML, linguagem utilizada para manutenção de bases de 
dados de Chatterbots, apresentando suas falhas e uma 
tentativa realizada para melhoria das estruturas desta 
linguagem, o iAIML. Ainda neste trabalho são 
apresentadas algumas técnicas utilizadas para aquisição 
de conhecimento para Chatterbots e uma proposta 
inovadora para esse fim, a extração do conhecimento a 
partir de fóruns na web. Com isso é esperado que seja 
possível entender o estado atual da arte de construção de 
Chatterbots.

Espera-se que este trabalho contribua para o 
entendimento das ferramentas e técnicas utilizadas 
atualmente para estruturar um sistema dessa natureza, 
bem como despertar o interesse de novos pesquisadores
para esta área.
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