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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον υπολογιστή και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

διαδικτύου, είναι δύο από τα σηµαντικότερα ζητούµενα στην κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού 
και εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Οι µηχανές παραγωγής φυσικού λόγου (chat 
bots) µέσα από τον διαδικτυακό διάλογο µε τον χρήστη, ανοίγουν νέους δρόµους για την οµαλότερη 
και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εισήγηση παρουσιάζει µια σύντοµη 
αναδροµή στην ιστορία των chat bots και στη συνέχεια αναλύει σε τεχνικό επίπεδο τον τρόπο 
λειτουργίας και διαχείρισης γνώσης της ALICEbot, µίας από τις πλέον δηµοφιλείς και τεχνολογικά 
προηγµένες µηχανές chat bots. Ιδέες για την παιδαγωγική αξιοποίηση, καθώς και µία σειρά από τα 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα της ALICEbot στα χέρια του εκπαιδευτικού, έχουν ως στόχο να 
προβληµατίσουν και να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη και υλοποίηση παιδαγωγικών σεναρίων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: A.L.I.C.E., AIML, ALICEbot, chatterbot, εκπαιδευτική χρήση, τεχνική 
ανάλυση  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet 

Computer Entity) και την AIML (Artificial Intelligence Markup Language) και να διερευνήσει τις 
πιθανές εφαρµογές της στο χώρο της εκπαίδευσης. Η A.L.I.C.E είναι ένα σύστηµα λογισµικού 
παραγωγής φυσικού λόγου που χρησιµοποιεί την AIML για να σχηµατίσει τις απαντήσεις σε 
ερωτήσεις και προτάσεις. Η AIML είναι µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού που µας επιτρέπει να 
τροποποιήσουµε µία ήδη υπάρχουσα έκδοση της A.L.I.C.E. ή να δηµιουργήσουµε µία καινούρια 
από την αρχή. Από τα σηµαντικότερα δοµικά στοιχεία της AIML είναι η κατηγορία (<category>), 
µία εντολή της γλώσσας (tag) που σηµατοδοτεί µία ενότητα γνώσης της Alicebot. Όταν κάποιος 
χρήστης εισάγει µία ερώτηση ή κάποια δεδοµένα σε ένα σύστηµα A.L.I.C.E. , αυτή τα 
συνταιριάζει µε την αντίστοιχη κατηγορία που βρίσκεται στη βάση της και επιστρέφει την 
απάντηση που συνδέεται µε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής µίας 
"συνοµιλίας" και προσθήκης νέων κατηγοριών στη βάση µίας A.L.I.C.E., οπότε γίνεται αντιληπτό 
ότι η βάση µπορεί να εµπλουτιστεί σε µεγάλο βαθµό και το σύστηµα A.L.I.C.E. "µαθαίνει" 
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συνέχεια. Η A.L.I.C.E και η AIML διατίθενται ελεύθερα σύµφωνα µε τους όρους του GNU 
(General Public License) και περιλαµβάνουν µια βάση σχεδόν 41.000 κατηγοριών που συνεχώς 
εµπλουτίζεται. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
Ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα µίας µηχανής συζήτησης ήταν ο Βρετανός µαθηµατικός Alan 

Turing. Στο άρθρο του Computing Machinery and Intelligence (Turing, 1950) υποστήριζε ότι µια 
µέρα οι υπολογιστές θα έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται και ότι θα έρθει η στιγµή που ένας 
άνθρωπος, συνοµιλώντας µέσω υπολογιστή µε κάποιον άλλο, δε θα είναι σε θέση να καταλάβει αν 
µιλάει µε έναν πραγµατικό άνθρωπο ή τον ίδιο τον υπολογιστή. Από τα πρώτα και πιο γνωστά 
συστήµατα λογισµικού παραγωγής φυσικού λόγου ήταν η ELIZA, δηµιούργηµα του Joseph 
Weizenbaum (Weizenbaum, 1965) επιστήµονα του ΜΙΤ. Η ELIZA, στο ρόλο του ψυχιάτρου, 
ήταν ένα πολύ απλό πρόγραµµα που απλώς επέστρεφε στο χρήστη αυτό που ρωτούσε µε 
διαφορετική διατύπωση. Επίσης, δε µπορούσε να µάθει. Μια δεκαετία αργότερα ο Ken Colby 
δηµοσίευσε το Artificial Paranoia: A Computer Simulation of Paranoid Process (Colby, 1975), µια 
περιγραφή του προγράµµατος του Parry, που προσοµοίωνε έναν ασθενή µε παράνοια. Η 
προσοµοίωση ήταν τόσο καλή που ξεγέλασε ακόµη και µερικούς γιατρούς. Κατά τις δεκαετίες του 
60 και 70, οι επιστήµονες πίστευαν ότι η τεχνητή νοηµοσύνη δεν ήταν µακριά και ότι µε σκληρή 
δουλειά θα έφταναν στο στόχο τους. Ωστόσο, και παρά την πρόοδο σε υπολογιστική ισχύ,  οι 
εξελίξεις στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και της τεχνητής νοηµοσύνης ήταν αργές. Το 
1991, ο Hugh Loebner καθιερώνει το ετήσιο Loebner Prize που δίνεται στο πρόγραµµα που 
καλύτερα προσοµοιώνει έναν πραγµατικό άνθρωπο. Ο πρώτος νικητής ήταν ο PC Therapist που 
είχε ένα λεξιλόγιο 70.000 λέξεων και γραµµατικών όρων. Το ίδιο βραβείο το 2001 κέρδισε το 
σύστηµα  A.L.I.C.E. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ALICEBOT 
∆ΟΜΗ ΤΗΣ ALICEBOT 
   Ο πυρήνας και όλα τα υποστηρικτικά εργαλεία της A.L.I.C.E. διατίθενται στο διαδίκτυο 
(www.alicebot.org) και είναι ελεύθερα και ανοιχτά (open source) προς χρήση και τροποποίηση 
από τον κάθε ενδιαφερόµενο ερευνητή υπό το καθεστώς GNU (General Public License). Η πιο 
πρόσφατη υλοποίηση (program D) έχει αναπτυχθεί µε τη γλώσσα υψηλού επιπέδου Java, γεγονός 
που δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης του πυρήνα της εφαρµογής – εάν αυτό κριθεί απαραίτητο 
– ενώ παράλληλα την καθιστά ανεξάρτητη από τον τύπο του υλικού (Hardware) που 
χρησιµοποιείται και του Λειτουργικού Συστήµατος του υπολογιστή, καθώς η µοναδική 
προϋπόθεση για την εκτέλεση της εφαρµογής A.L.I.C.E. είναι η ύπαρξη της JRE (Java runtime 
environment) η οποία επίσης διατίθεται δωρεάν ( http://java.sun.com/j2se/1.3/jre/ ) από την 
εταιρεία Sun. Το περιβάλλον επικοινωνίας του χρήστη της ALICEbot είναι προκατασκευασµένο 
και βασίζεται στην HTML γλώσσα και η κλήση της ALICE από κάποιον χρήστη του διαδικτύου– 
αφού είναι ήδη ενεργή η ALICE στον server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα µας - γίνεται µε απλή 
αναφορά του τύπου http://www.MyHomePage.gr:2001/  -, όπου MyHomePage είναι ο δικτυακός 
µας τόπος. Ο προγραµµατισµός και η «καταγραφή γνώσης» βασίζεται στη γλώσσα AIML ( 
Artificial Intelligence Markup Language) η οποία είναι κατανοητή ακόµα και απο µή-
προγραµµατιστές που απλά γνωρίζουν ορισµένα στοιχεία της HTML. Οι ρόλοι των ανθρώπων 
που έρχονται σε επαφή µε την ALICEbot είναι δύο: ο διαχειριστής της ALICEbot (botmaster) και 
ο επισκέπτης (chat client). Ο διαχειριστής (botmaster) έχει τη δυνατότητα να εξελίξει και να 
επεκτείνει τη γνώση της ALICEbot, ενώ ο επισκέπτης (chat client) µέσω του διαλόγου στη φυσική 
του γλώσσα µε την ALICE, µπορεί να αντλήσει τη γνώση , χωρίς όµως να µπορεί να επηρεάσει τη 
«Λογική» της ALICEbot ή να τροποποιήσει και να προσθέσει νέα γνώση σ’ αυτή. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ALICEBOT. 
   ∆ιαχειριστής (botmaster) της ALICEbot µπορεί να είναι οποιοσδήποτε ερευνητής, ακαδηµαϊκός, 
καθηγητής, δάσκαλος, που ανεξάρτητα από τις γνώσεις που έχει στον προγραµµατισµό των 
υπολογιστών µπορεί να «χτίσει» τη δική του ALICEbot. Η A.L.I.C.E. γίνεται σοφότερη, µέσω 
ενός σηµειολογικού τρόπου γραφής – Tag Language - των νέων δεδοµένων. H µινιµαλιστική 
φιλοσοφία της γλώσσας AIML καθιστά την πρώτη απόπειρα εµπλουτισµού της γνώσης της 
ALICEbot µια διαδικασία λίγων, µόλις, λεπτών. Οι διάφορες εκδόσεις της A.L.I.C.E., διατίθενται 
µε µία “βάση δεδοµένων γνώσης” γραµµένη σε AIML που αγγίζει τις 16000 κατηγορίες 
(categories) θεµάτων. Παρόλα αυτά ο διαχειριστής (botmaster) µπορεί να αγνοήσει αυτή τη «βάση 
γνώσης» και να κατασκευάσει την δική του εξειδικευµένη A.L.I.C.E. σε κάποιο χώρο γνώσης ή 
να «χτίσει» µία νέα, χρησιµοποιώντας την συνένωση των εξειδικευµένων γνωστικών βάσεων που 
διατίθενται δωρεάν από άλλους διαχειριστές ανά τον κόσµο, µέσα από το διαδίκτυο. Ένα σύνολο 
από προγράµµατα – εργαλεία, όπως το Targeting, Classify κλπ - διατίθενται µαζί µε την 
A.L.I.C.E. που, µέσα από το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (GUI – Graphfical User 
Interface ), δίνουν την δυνατότητα στο διαχειριστή, πολύ εύκολα, να εµπλουτίσει τη µηχανή µε 
νέα γνώση. Οι διάλογοι των χρηστών µε την ALICEbot καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια και 
αποτελούν τον οδηγό του διαχειριστή για τον εµπλουτισµό της A.L.I.C.E. µε νέα γνώση, µέσα από 
εργαλεία, που µε στατιστικά στοιχεία προβάλλουν την ανάγκη ανάπτυξης νέων κατηγοριών 
γνώσης (Wallace, 2000). 
 
ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Η ALICE ?  
   Στο ερώτηµα εάν η ALICE σκέπτεται για να δώσει τις απαντήσεις της,  µπορούµε να 
απαντήσουµε εάν δώσουµε τον ορισµό του όρου «σκέπτοµαι». Η πραγµατικότητα είναι ότι 
χρησιµοποιείται κάποιο µοντέλο λειτουργίας – αλγόριθµος – που µπορεί να προσοµοιάσει το 
αποτέλεσµα της σκέψης τόσο καλά κάνοντάς την, µερικές φορές, να παράγει ορθές απαντήσεις 
που, ούτε ο ίδιος ο διαχειριστής που την προγραµµάτισε δεν είχε σκεφτεί ότι είναι δυνατόν να 
παράγει. Το µοντέλο που ακολουθείται για την «εκπαίδευση» της µηχανής – όπως αυτό 
περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο – είναι το µοντέλο της Ελεγχόµενης Εκπαίδευσης 
(Supervised Training) µόνο από τον διαχειριστή και µε αυτό τον τρόπο διασφαλίζουµε την 
ποιότητα γνώσης της ALICEbot η οποία θα ήταν εύθραυστη στο περιβάλλον του διαδικτύου, 
κάτω από ένα non-supervised training µοντέλο. 
 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
   Ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύσσουµε το περιεχόµενο της «βάσης γνώσης» της ALICEbot, 
εξαρτάται από το στάδιο που βρίσκεται η ALICEbot καθώς και από την εµπειρία που έχει 
αποκτήσει ο διαχειριστής της. Στα αρχικά βήµατα της ALICE, µέσω ειδικών εργαλείων (wizards), 
ενηµερώνουµε τη «βάση γνώσης» µε βασικά στοιχεία που έχουν σχέση µε την προσωπικότητα της 
ALICE ( όνοµα, φύλο, απαντήσεις σε πολύ κοινές ερωτήσεις κ.ά) και στη συνέχεια 
προγραµµατίζουµε, πλέον, σε AIML καταχωρώντας categories σχετικά µε την περιοχή 
εξειδίκευσης της ALICE. Η µελέτη των διαλόγων που καταγράφονται, καθώς και η συνένωση µε 
βάσεις γνώσης που έχουν αναπτύξει άλλοι διαχειριστές, αποτελούν τον τρόπο συντήρησης και 
ανάπτυξης της ALICEbot. Η περιεκτικότητα στον τρόπο καταγραφής σε AIML, καθώς και η 
πρόβλεψη διαλόγων αλλά και categories που θα είναι απαραίτητα στην A.L.I.C.E., έχουν να 
κάνουν µόνο µε την εµπειρία του διαχειριστή και όχι µε την εξέλιξη του «τρόπου σκέψης» της 
ΑLICE. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
   Υπάρχουν πολλά projects βασισµένα στην A.L.I.C.E. καθώς και courses σε µεγάλα 
πανεπιστήµια που περιλαµβάνουν αναφορές στην A.L.I.C.E.  Αν κοιτάξουµε µερικά από τα 
πλεονεκτήµατα της A.L.I.C.E.  και της AIML όπως: 
• ∆ωρεάν διάθεση όλων των προγραµµάτων, κατηγοριών κτλ. σύµφωνα µε τους όρους του 

GNU (General Public License) 
• Εύκολη προσαρµογή και στήσιµο µιάς Alicebot σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Θα µπορούσε 

να προσαρµοσθεί, για παράδειγµα, στα γνωστά περιβάλλοντα E-Slate, MicroWorlds κτλ 
• Ευκολία στον προγραµµατισµό 
• Καταγραφή "συνοµιλιών" και δυνατότητα προσθήκης νέων κατηγοριών  
• 41.000 ελεύθερα διαθέσιµες κατηγορίες 
• Υποστήριξη και πολύ ενεργή κοινότητα χρηστών 
εύκολα καταλαβαίνουµε τη µεγάλη εκπαιδευτική τους αξία: 
• Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο και πανταχού παρών βοηθό (wizard) για οποιοδήποτε 

θέµα, εφόσον εµπλουτιστεί µε τις αντίστοιχες κατηγορίες. Μπορεί να είναι ένας χρήσιµος 
ξεναγός στη Γεωγραφία, ένας βοηθός στα Μαθηµατικά, ένας πολύτιµος οδηγός στην Ιστορία, 
ένας ακούραστος συνοµιλητής στις Ξένες Γλώσσες (writing practice).  

• Βοηθάει τους κλειστούς και διστακτικούς µαθητές να λύσουν τις απορίες τους και να βρουν 
απαντήσεις στα ερωτήµατά τους που θα απέφευγαν να θέσουν µπροστά σε όλη την τάξη. 

• Καταγράφει τις "συνοµιλίες", εκ των οποίων µπορούµε να εξάγουµε τα πιο συνηθισµένα 
ερωτήµατα και απορίες και να διαπιστώσουµε τις αδυναµίες και ανάγκες των µαθητών µας. 

• Προάγει τη δεξιότητα του διαλόγου και βοηθάει στην άσκηση του νου και τη γραπτή 
επικοινωνία. 

   Πιο συγκεκριµένα, η εκπαιδευτική αξιοποίηση του συγκεκριµένου συστήµατος λογισµικού θα 
µπορούσε να συµβάλλει κυρίως στα µαθήµατα ξένων γλωσσών καθώς και στα µαθήµατα όπου η 
απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών γνώσεων από τον µαθητή είναι στους αντικειµενικούς µας 
στόχους. Στην πρώτη περίπτωση δίνουµε στο µαθητή απεριόριστη χρονική δυνατότητα 
εξάσκησης στο γραπτό λόγο, µελετώντας ταυτόχρονα τις αδυναµίες του µέσα από την καταγραφή 
των διαλόγων, ενώ στη δεύτερη οπλίζουµε τον διδάσκοντα µε ένα εργαλείο που δίνει πρακτικές 
οδηγίες (κατασκευές, χειρισµό λογισµικού, βασικές έννοιες, µονάδες µέτρησης, χηµικές ενώσεις 
κλπ) και παρέχει την δυνατότητα της συνεχούς επανάληψης. Το συγκεκριµένο σύστηµα 
λογισµικού θα µπορούσε να είναι ο ηλεκτρονικός βοηθός µιάς εκπαιδευτικής δραστηριότητας που 
θα πρέπει να υλοποιήσουν οι µαθητές παρέχοντας µετά από τις κατάλληλες ερωτήσεις όλο το 
απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό, όπως, τυπολόγια, συµβουλές για την µεθοδολογία, παραποµπές 
σε δικτυακούς τόπους κ.α.  
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