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Chatbots
● Programa de computador que simula a conversa em 

linguagem natural tal como se fosse uma pessoa.
● Tenta responder perguntas dando a impressão de que se 

está conversando com outra pessoa.
● Chatbot ou Chatterbot, ou Chatter (pessoa que conversa) 

e BOT (robô de software ou softbot).
● A palavra foi inventada por Michael Mauldin (1994).
● Funcionamento: consulta uma base de conhecimento para 

tentar fornecer uma resposta condizente com a pergunta.



Assistentes Virtuais
● Programa de computador para automatizar e auxiliar as 

pessoas na execução de tarefas
● Princípios atualmente importantes para as empresas

– interoperabilidade, modularidade, virtualização, informações em 
tempo real, orientação a serviços, descentralização e autonomia

● O tema não é novo, mas…
– Ainda existem diversas limitações quanto à complexidade na 

implementação de chatbots e assistentes virtuais mais sofisticados 
e inteligentes

– na integração com outros sistemas, flexibilidade e escalabilidade 
em termos de modificação e adição de novas ações, etc.



Histórico
● ELIZA – primeiro chatbot, desenvolvido por Joseph 

Weizenbaum (1996) no MIT.
– http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html

● Por meio de uma sentença digitada pelo usuário, o 
chatbot identificava uma palavra chave importante ou um 
contexto mínimo.

● O processamento se dá pela manipulação de palavras e 
frases de modo a responder de forma “inteligente” as 
perguntas dos usuários.

● Muitos clones do ELIZA surgiram depois.



Histórico
● ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer 

Entity) – evolução do ELIZA.
– Estrutura própria de codificação de premissas baseada 

em XML (AIML).
– AIML (Artificial Intelligence Markup Language) – padrão 

atual, baseado em contextos (licença GNU GPL).
– Base para que muitos chatbots.

● Cybele – Um dos primeiros chatbots brasileiros 
(1999) de Alex Primo.



O Teste de Turing
● Alan Turing foi talvez o primeiro a estudar a IA!
● Computador é interrogado por um Humano!
● Será que o consegue enganar?

– Sim? Então é Inteligente!
● Sem Interação Física (via teclado+monitor)
● Capacidades do Computador:

– Processamento de Linguagem Natural, Representação 
do Conhecimento, Raciocínio Automático, Aprendizagem

● Teste Total de Turing: Físico!
– Necessária Visão por Computador e Robótica
– Ainda não foi conseguido?



A Sala Chinesa
● Procura rebater a validez 

do Teste de Turing;
● Questões:

– O operador da sala 
entende chinês?

– Os manuais entendem 
chinês?

– O conjunto da sala é que 
entende chinês?

● Mostra que o Teste de 
Turing não prova de 
forma suficiente um 
sistema como sendo 
inteligente.



AIML
● O AIML (GNU GPL) é uma linguagem baseada em XML para chatbots 

desenvolvida em 1995 para o A.L.I.C.E.por Richard Wallace.
● Regras compostas de duas partes: condição e ação.

– Se as condições forem satisfeitas, a ação é executada.
– Conflito: quando mais de uma regra for satisfeita.
– O interpretador precisa ter uma estratégia para resolver conflitos

● As tags mais importantes de um documento AIML são:
– <aiml> inicia e termina um documento AIML;
– <category> marca uma unidade de conhecimento;
– <pattern> contem um padrão simples que pode fechar com o que o usuário 

fala ou digita;
– <template> contem a resposta para uma entrada do usuário.



AIML
<aiml version="1.0.1">

   <category>

      <pattern>OI</pattern>

      <template>Olá, como vai você?</template>

   </category>

</aiml>

________________________________________

Utilizar em <pattern> caracteres em caixa alta, sem acentuação.

Demais exemplos são apresentados nos arquivos do conteúdo.



AIML
● Vários interpretadores AIML são oferecidos sob 

uma licença livre ou de fonte aberta
● Muitos "clones Alicebot " tem sido criados 

baseados na implementação do programa original 
e na sua base de conhecimento



AIML
● RebeccaAIML:

– C++, Java, .NET/C#, Python, Eclipse AIML editor plugin
– http://rebecca-aiml.sourceforge.net/

● ChatterBean:
– Java
– https://smallbusiness.yahoo.com/geocities

● Program Q AIML:
– C++, Qt
– http://sourceforge.net/projects/qaiml/ 

● Program Y/PyAIML:
– Python
– http://pyaiml.sourceforge.net/ 

http://rebecca-aiml.sourceforge.net/
https://smallbusiness.yahoo.com/geocities
http://sourceforge.net/projects/qaiml/
http://pyaiml.sourceforge.net/


Plataformas de
Assistentes Virtuais

e Chatbots



Alexa Console / Skills / AWS



Google DialogFlow





Watson Conversation



Watson Conversation



PandoraBots





Arisa Nest - Interface



Arisa Nest - Diálogos



Arisa Nest - Diálogos
Padrão: %meu nome e {friend_name};

Resposta: Muito prazer {friend_name}. Me chamo {bot_name};

Mensagem usuário: Olá, meu nome é Saulo

Resposta do bot: Muito prazer Saulo. Me chamo Arisa

Padrão: %quanto e {$1} mais {$2};

Resposta: O resultado é {@soma $1 $2};

Mensagem usuário: Quanto é 2 mais 5?

Resposta do bot: O resultado é 7

return tonumber(args[1]) + tonumber(args[2])

return wscall('math', 'sum', { a = args[1], b = args[2] })



Arisa Nest - Comportamentos



Arisa Nest - Implementação
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Arisa Nest – Plataforma de Agentes
● Múltiplos bots
● Executam algoritmos
● Consumem serviços web
● Podem conversar entre si para colaborar na resolução de problemas.
● Podem perceber ambientes (funcionalidades e interoperabilidades via serviços 

web e mensagens de usuários ou outros bots)
● Habilidade social
● Armazenam crenças para compor seu estado interno
● Executam scripts e comportamentos que podem alterar seu estado
● Podem agir de forma autônoma e proativa.
● É possível criar agentes desde puramente reativos, até os cognitivos, baseados 

em objetivos, utilidade, etc.



Arisa Nest – Plataforma de Agentes



Arisa Nest – Plataforma de Agentes



Casos e Testes
● 1º – Estágio no curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSC, 

em 2018, pelo aluno Ricardo Ventura e aplicado na secretaria acadêmica 
do curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PosMec)



Casos e Testes
● 2º – Bot Riunita (2017-

2018) Projeto de 
pesquisa do Artigo 170 
pelo acadêmico Laércio 
de Sant’Anna Filho para 
o Repositório 
Institucional (RIUNI) da 
Universidade do Sul de 
Santa Catarina (UNISUL)



Casos e Testes
● 3º – CMBOT, TCC de  

Itamar Ghidini e 
Winicius Mattos (2018) 
no curso de Sistemas de 
Informação da UNISUL. 
Aplicado no ambiente de 
desenvolvimento da 
empresa em que um dos 
alunos era funcionário.



Casos e Testes - Ventura
● 4o – Projeto de Final 

de Curso (PFC) do 
aluno Ricardo 
Ventura 2019), do 
curso de Engenharia 
de Controle e 
Automação da UFSC



Casos e Testes - Ventura
● Informar o índice de aproveitamento semestral acumulado do aluno
● Informar as aulas de um dia na semana
● Informar cardápio do dia no restaurante universitário
● Informar a nota das disciplinas cursadas
● Alterar e-mail cadastrado
● Fazer matrícula
● Fornecer histórico semestral
● PROATIVIDADE: informar diariamente as aulas do usuário do dia seguinte.
● Automatizar o processo do coordenador de estágios e PFC

– analisar alguns critérios do termo de compromisso
– pesquisar informações em diferentes locais,
– Enviar resultado ao coordenador e ao aluno por e-mail



Casos e Testes - Ventura



Casos e Testes - Atuais
● PFC do curso de Automação da UFSC - Murilo R.P. Leite, 

continuação do projeto do Ricardo Ventura na PosMec;
● Projeto PUIC do aluno João R.S.K. Buckstegge (UNISUL);
● Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Automação e Sistemas (PGEAS) na UFSC - Brunno A. 
Machado;

● Teste de utilização de assistentes virtuais para o PJe 
(Processo Judicial Eletrônico) do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).
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