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Abstract. Distance learning, or DL, has been taking significant place in the academic
world as a promising form of teaching. The development of technology is one of the
great responsible for the expansion of this kind of teaching system in new institutions
and, aligned with the concepts of machine language, natural language interpretation
and artificial intelligence, are opening new doors for application of these cognitive
technologies in teaching. Through the virtual software engineering professor chatbot
these concepts are applied and demonstrate that it is already feasible to apply these
technologies in an academic environment in order to help students in their studies.
Resumo. O Ensino a Distância, ou EAD, vem tomando um espaço significativo no
meio acadêmico como uma forma promissora de ensino. O desenvolvimento da
tecnologia é um dos grandes responsáveis pela expansão desse sistema de ensino em
novas instituições e, alinhados com os conceitos de linguagem de máquina,
interpretação de linguagem natural e inteligência artificial, estão se abrindo novas
portas para também a aplicação dessas tecnologias cognitivas no ensino. Por meio
do chatbot professor virtual de Engenharia de Software esses conceitos são aplicados
e demonstram que já é viável a aplicação dessas tecnologias em meio acadêmico afim
de auxiliar alunos em seus estudos.

1. Introdução
O desenvolvimento de chabots vem crescendo diariamente no mercado tecnológico e grandes
empresas como Google, Apple, Microsoft, IBM e Amazon estão implementando ferramentas
muito poderosas que permitem uma conversa mais natural entre máquinas e humanos. Segundo
SCHLICHT (2016), um chatbot, ou chatterbot, é um serviço alimentado por regras e algumas
vezes inteligência artificial1, que possibilita ao usuário humano interagir via uma interface de
chat.
Mesmo que o chatbot não seja tão jovem, pois surgiu em meados de 1964 (CHATBOTS,
2018), a popularidade sobre o assunto só veio a ser significativa recentemente. Este aumento
na popularidade pode ser explicado por diversos fatores, como pela comodidade de se resolver
problemas facilmente e também os avanços tecnológicos. Este crescimento expressivo pode ser
comprovado pela busca do termo “Chatbot” nos mecanismos de busca disponíveis pela internet,
e por meio do Google Trends é possível extrair o histórico dessas buscas por termo e tempo,
como demostrado na Figura 1.

“Inteligência artificial, ou IA, é o campo que estuda a síntese e análise de agentes computacionais que atuam de
maneira inteligente” (POOLE; MACKWORTH, 2017, tradução nossa)
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Figura 1. Relatório retirado do Google Trends, utilizando como filtro o termo “Chatbot”
e “Past 5 years”. (GOOGLE TRENDS, 2018)

Os cursos de ensino a distância, ou EAD, também tem tomado um espaço bastante
importante e significativo com o desenvolvimento da tecnologia. No Censo de Educação
Superior de 2016, realizado pelo INEP (INEP, 2016), é possível visualizar esse crescimento, já
que a modalidade de ensino a distância aumentou mais de 20% entre dois anos e o ensino
presencial teve um decréscimo de 3,7% (Figura 2). Como um curso a distância, em sua
composição e filosofia utiliza-se de professores online e material para estudos individuais, a
proposta desse artigo cientifico se fundamenta na criação de uma aplicação para auxiliar nos
questionamentos que os alunos possam ter ao decorrer de seu ensino, por meio de um chatbot,
de forma a verificar as dificuldades e benefícios encontrados durante o desenvolvimento da
aplicação.

Figura 2. Número de ingressos em cursos de graduação, por modalidade de ensino Brasil – 2016. (INEP, 2016)

Existem outros trabalhos de pesquisa correlacionados que aplicam o conceito do
chatbot para auxílio ao ensino, como por exemplo o da Professora Elektra (CINTED,
2018), que será abordado na Seção 2.1. Porém, esta pesquisa se difere das demais, pois
utiliza como serviço o Watson Assistant da IBM, e demonstra os benefícios da utilização
da metodologia Lean por meio das ferramentas DevOps.
O trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 é apresentado o referencial
teórico, na Seção 3 a metodologia utilizada, o desenvolvimento é mostrado na Seção 4 e por
último, a Seção 5 expõe as conclusões do trabalho.

2. Referencial Teórico
Nesta Seção são apresentadas as referências teóricas que serviram de base para a realização do
trabalho.

2.1. Chatbot
Khan e Das (2018) explicam que o termo chatbot, ou chatterbots, é definido por um programa
computacional que processa a linguagem natural de uma mensagem enviada por um usuário, e
com isso gera pequenas mensagens que são enviadas de volta ao usuário. Os autores também
comentam que, com o avanço de tecnologia de voz nos últimos anos, várias companhias
importantes, como Google, Apple, e Amazon vêm agregando o uso de inteligência artificial nos
agentes de voz, e esses dispositivos são capazes de ajudar em atividades do cotidiano, seja na
vida pessoal ou no trabalho como desligar e acender a luzes, tocar sua música favorita, gerenciar
calendário e outros.
Um dos primeiros chatbots conhecidos pela história foi o ELIZA, criado entre 1964 e
1966, no laboratório do MIT de Inteligência Artificial. Basicamente este chatbot foi
desenvolvido para demonstrar a superficialidade de comunicação entre humanos e máquinas.
ELIZA também foi muito importante devido a ser um dos primeiros chatterbots capazes de
atender o teste de Turing (CHATBOTS, 2018).
Por sua vez no Brasil já foram iniciados alguns estudos da aplicação do chatbot no meio
acadêmico, como por exemplo o chatbot da Professora Elektra, que tem como objetivo
responder algumas questões sobre Física para alunos que estão em preparação para o vestibular.
Esta pesquisa foi realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e utiliza o software
ALICE para a construção do chatbotter (CINTED, 2018).

2.2. Watson Assistant
“Com o serviço Watson Assistant, poderia ser criada uma solução que compreenda uma entrada
em linguagem natural e use o aprendizado de máquina para responder aos clientes de uma
maneira que simule uma conversa entre humanos” (MILLER; DEAN; JSCHWEIK, 2018,
tradução nossa).
Para o funcionamento desse serviço, o usuário deve interagir com uma interface, que
pode ser desenvolvida, como neste projeto, ou aplicada em interfaces prontas, como Slack,
Messenger e outros. A aplicação deve ser responsável por enviar a mensagem de entrada do
usuário ao serviço do Watson Assistance que, por sua vez, se conecta ao workspace, isto é, um
container para o fluxo do diálogo e para os dados treinados (Figura 3). O serviço irá interpretar
o que o usuário enviou, direcionar o fluxo da conversação e por fim reunir a informação que é
necessária e retornar pelo mesmo serviço.

Figura 3. Visão geral da arquitetura da solução do Watson Assistant. (IBM, 2018)

2.2.1 Linguagem Natural
O Watson Assistant é um serviço que possibilita ao usuário criar uma solução que entende
linguagem natural e utiliza aprendizagem de máquina.
“Linguagem natural são as linguagens que evoluíram naturalmente e são
usadas por seres humanos com o propósito de comunicação, por exemplo,
Hindi, Inglês, Francês, Alemão são linguagens naturais. Processamento de
Linguagem Natural, ou NLP (também chamado de linguística computacional)
é o estudo científico de linguagens pela perspectiva computacional.
Processamento de Linguagem Natural (NLP) é um campo computação
cientifica e linguística preocupado com as interações entre computadores e
linguagem (natural) humana. Geração de sistemas de linguagem natural
convertem informações dos bancos de dados do computador legível a
linguagem humana.” (KUMAR, 2011, p.19, tradução nossa).

2.2.2 Aprendizado de Máquina
Aprendizado de máquina é definido como:
“Aprendizado é um componente essencial de qualquer sistema inteligente,
quer seja humano, animal ou máquina. Sem aprendizado, sistemas são
incapazes de lucrar a partir de sua experiência ou para se adaptar a mudanças
de condições. Apesar disso, aprendizado de máquina não precisa
necessariamente simular o aprendizado humano ou animal, é claro que essa
natureza foi desenvolvida muito eficiente e efetivamente técnicas de
aprendizado são dignos de estudo [...]. O sistema precisa apreciar as
regularidades no mundo então isso pode ser generalizar sua exploração em
conceitos e regras. Uma vez aprendido e memorizado, esses conceitos habilita
o sistema a interagir melhor com o mundo em ocasiões subsequentes.”
(BRISCOE; CAELLI, 1996, p.7, tradução nossa).

2.3 Lean
"O Lean é uma metodologia de melhoria e solução de problemas que busca reduzir ou eliminar
atividades que não agregam valor ao cliente. Um engenheiro industrial da Toyota, Taiichi Ohno,
desenvolveu pela primeira vez a metodologia Lean na década de 1950 [...]” (LEAN METHODS
GROUP, 2018, tradução nossa).
Para encontrar problemas que não agregam valor, foram criados alguns princípios que
visam a identificação dessas melhorias. Shigeo Shingo, um dos mentores do Sistema de
Produção Toyota identificou 7 tipos de resíduos de fabricação. Essa lista vem ajudado vários
gerentes de manufatura a encontrar desperdício onde eles nunca jamais teriam pensado em olhar
(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2003). A Tabela 1 mostra como os sete princípios também
podem ser aplicados no desenvolvimento de software.

2.4 DevOps
Segundo Vadapalli (2018), DevOps (Desenvolvimento mais Operações) oferece framework de
processos para integrar todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento e garantir que elas
funcionem como uma unidade coesiva. Isso ajuda a alinhar e automatizar os processos nas fases
de desenvolvimento, teste, deploy2 e suporte. Incluindo também as melhores práticas.
Simplificando ainda mais, a definição DevOps pode ser entendido como “[...] um conjunto de
práticas com a intenção de reduzir o tempo entre entregar uma mudança para um sistema e a
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Deploy engloba todos os processos presentes na instalação e execução de novos softwares, incluindo
instalação, configuração, execução, teste e alterações. (WHATIS.COM, 2018)

mudança ser colocada em produção, enquanto garante alta qualidade” (BASS; WEBER; ZHU,
2015, nossa tradução). A Figura 4 mostra os papéis de continuous integration, delivery e
deployment, os quais serão explicados nas subseções a seguir.
Tabela 1. Comparação dos sete desperdícios entre fabricação e desenvolvimento de
software. (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2003).

Os sete desperdícios da
fabricação
Inventário
Processamento Extra
Superprodução
Transporte
Espera
Movimento
Defeitos

Os sete desperdícios do
desenvolvimento de software
Trabalho Parcialmente Feito
Excesso de Processos
Excesso de Funcionalidades
Mudança de Tarefa
Espera
Movimento
Defeitos

Figura 4. Ilustração dos papeis de Continuous Integration, Delivery e Deployment.
(VADAPALLI, 2018)

2.4.1 Continuous Integration
Vadapalli (2018) explica que Continuous Integration é uma das melhores práticas dentro de
DevOps onde os desenvolvedores entregam seu código continuamente em pequenas unidades
lógicas para um repositório compartilhado e com regularidade. Para utilizar o Continuous
Integration é preciso realizar uma automação em todo o processo que se inicia no repositório
até o momento onde é realizado o deploy da aplicação no ambiente de produção.

2.4.2 Continuous Delivery
No Continuous Delivery, Vadapalli (2018) comenta que é um processo seguinte ao Continuous
Integration, e que tem como objetivo permitir um deploy em produção rápido e confiável sem
muito esforço manual. Portanto com o Continuous Delivery, a aplicação sempre está pronta
para entrega, e a entrega final em produção é um passo manual, de acordo com os horários
baseados em uma decisão de negócio.

2.4.3 Continuous Deployment
Na pratica de Continuous Deployment, Vadapalli (2018) explica que é o ciclo de processo de
mudança de código que já está totalmente maduro e completo, que passa por todas as fases do
ciclo de vida do software até a implementação em produção.

2.5 Banco de Dados NoSQL
Um banco de dados não sequencial, ou NoSQL, “é um termo genérico usado para se referir a
qualquer repositório de dados que não segue o modelo tradicional do RDBMS especificamente, os dados são não relacionais e não usam SQL como a linguagem de consulta”
(VAISH, 2013, tradução nossa).

2.6 Ensino a Distância
“A educação a distância (EAD) ocorre quando alunos e professores estão
separados geograficamente, ou seja, professores e alunos não se encontram
regularmente no mesmo local e no mesmo tempo. Justamente por isso,
utilizam recursos para apoiar a comunicação, de forma a interagir, trocando
ideias e apoiando o processo de ensino e de aprendizagem por meio de
materiais como textos e vídeos” (CARNEIRO, 2009).

Com o desenvolvimento e o crescimento do EAD, a história desse novo modelo de
ensino foi dividida em gerações de forma a representar a evolução de cada fase (Figura 5).
Conforme colocado por Carneiro (2009), estamos atualmente na 5º geração, que é caracterizada
pela utilização de correio eletrônico e bate papo, considerando também recursos mais
sofisticados, como a videoconferência. O grande motivador da utilização dessas tecnologias
nesse meio de ensino é explicado devido a ampliação das redes de telecomunicação e o maior
acesso à internet.

Figura 5. As cinco gerações do ensino a distância. (CARNEIRO, 2009)

2.7 Ferramentas
Nesta pesquisa serão utilizadas ferramentas de Cloud e DevOps para realizar a aplicação dos
conceitos de chatbot integrados com as boas práticas da metodologia Lean de redução de gastos
desnecessário dentro do ciclo de desenvolvimento de software.

2.7.1 IBM Cloud
O IBM Cloud (REYES, 2018) é uma oferta de nuvens da IBM. Basicamente proporciona que
organizações e desenvolvedores criem, implementem e gerenciem aplicativos na nuvem. Está
solução é uma implementação da Arquitetura de Nuvem Aberta da IBM baseada em Cloud
Foundry, que nada mais é que uma plataforma como serviço (PaaS) de código aberto.

2.7.2 DevOps toolchains
Uma toolchain (IBM, 2018, tradução nossa) “é um conjunto de ferramentas de integração que
suporta o desenvolvimento, deploy e atividades de operação. Na toolchain são combinados
serviços do IBM Cloud com ferramentas de código aberto e de terceiros e tem como um dos
objetivos alinhar-se com a metodologia DevOps.”

2.7.3 NodeJs
O Node.js (TUTORIAS POINT, 2018) “é uma plataforma construída no tempo de execução do
JavaScript no Chrome para criar facilmente aplicativos de rede rápidos e escalonáveis. O
Node.js usa um modelo de entrada/saída, sem bloqueio orientado à eventos [...]”.

2.7.4 IBM Cloudant
O IBM Cloudant (IBM, 2018) “é um banco de dados distribuído que é otimizado para lidar com
cargas de trabalho pesadas que são típicas de aplicativos web e móveis grandes e de rápido
crescimento.” Sua API3 e seu protocolo de replicação são compatíveis com um ecossistema de
software livre que inclui o CouchDB, PouchDB e bibliotecas para as pilhas de desenvolvimento
móveis e da Web.

2.7.5 GitHub
Schmitz (2015) explica que o git é um sistema que controla versões de arquivos e com isso é
possível desenvolver projetos na qual diversas pessoas podem contribuir simultaneamente com
o código, seja criando novos arquivos e editando e também tem a função garantir a integridade
dos dados para que não exista risco das alterações serem subscritas por outro usuário. Já o
GitHub é um serviço web que oferece algumas funcionalidades extras utilizadas no git.

2.7.6 Slack
O Slack (RAMOS, 2016) é um aplicativo de comunicação geralmente utilizado em empresas
em que os usuários podem se comunicar rapidamente por mensagens de texto e voz, e também
permite o envio de vídeos, códigos, documentos. O Slack consegue manter tudo organizado e
centralizado, e tem como objetivo ganhar tempo e eliminar os e-mails enviado em cópia para
todos. Uma das grandes vantagens do Slack é a possibilidade de integração com outras soluções
modernas, agregando ainda mais valor a solução.

3. Metodologia
Para o desenvolvimento desse trabalho, a princípio foram levantados dados estatísticos sobre a
evolução do ensino a distância e o crescimento de interesse por chatbots, demonstrados na
Seção 1 e 2.1. Considerando o resultado dos dados levantados, o requisito principal desse
projeto foi definido em realizar uma demonstração da junção do ensino a distância com a
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API é a abreviatura de Interface de Programação de Aplicação. É um meio de se comunicar com um programa
computacional ou serviço na internet. (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2018)

tecnologia dos chatbots. A partir desta problemática, os requisitos da aplicação foram
levantados, tendo como premissa um chat simples.
No desenvolvimento da solução de interface web que se integra ao serviço do chatbot
foi utilizado a plataforma de desenvolvimento Node.js, que por sua vez possibilitou a criação
de algumas APIs para uma melhor organização das funcionalidades. Para consulta e
armazenamento de dados foi utilizado o banco de dados não relacional Cloudant e, por fim, o
framework Bootstrap foi incluído para melhorar o design das interfaces web.
A comunicação em um chat normalmente é realizada entre usuários humanos, neste
cenário um aluno e professor. Porém nesta pesquisa no lugar de um ser humano representando
o professor teremos um serviço de chatbot para responder as perguntas do aluno, o Watson
Assistant.
Para realizar o treinamento do serviço de chatbot do Watson Assistant foi utilizado o
livro de Engenharia de Software, escrito por Sommerville (2013), que foi essencial para adquirir
dados de resposta necessários para o treinamento conceitual do chatbot em processos de
software. Além disso, foi utilizado alguns artifícios linguísticos para a construção das entidades
que representam uma classe de objeto ou um tipo de dados que é considerado relevante para o
propósito do usuário, assim o serviço do Watson Assistant estaria apto a compreender de forma
clara a real intenção das perguntas realizadas pelo usuário.
Os conceitos teóricos adquiridos sobre Linguagem Natural também foram muito
importantes para auxiliar no desenvolvimento do fluxo de diálogo e consequentemente na
aplicação das intenções de tal forma a deixar mais natural a conversa. Para melhorar ainda mais
a experiência do usuário com a solução foi implementada o envio de contextos entre serviço e
aplicação, alteráveis conforme necessidade do usuário para criar um atendimento
personalizado, diferencial e único.
Já a metodologia Lean para desenvolvimento de softwares, por meio de seus princípios,
possibilitou a utilização do framework de DevOps, agregando na aplicação os conceitos de
Continuous Integrations, Deployment e Delivery. Toda a integração da aplicação foi essencial
durante o desenvolvimento do software para garantir a diminuição de desperdício de tempo
durante a realização do build e deploy em ambiente de produção. Por meio da utilização de
ferramentas DevOps também foi possível alinhar todo o ciclo de vida do desenvolvimento
dentro de uma pipeline integrado com notificações sobre status de cada ação do ciclo do
software dentro do Slack.

4. Desenvolvimento do projeto
Na etapa de requisitos, foi considerado que o chat deveria ser simples e amigável e para isso
após usuário cadastrado e conectado ao sistema (login), teria um espaço para digitar e enviar
mensagens e a área para visualização das mensagens enviadas e recebidas. Além disso, no
decorrer do projeto sentiu-se a necessidade de implementar outras funcionalidades: (i) realizar
personalizações do chatbot para adequação do nível de conhecimento na matéria versus
preferências de resposta (longas e curtas), (ii) alteração de dados pessoais do aluno, e (iii)
registro das perguntas que não tiveram um nível mínimo de entendimento do chatbot.
Para o serviço do Watson Assistant foi necessário realizar o desenvolvimento das
intenções, entidades e construção do fluxo de diálogo, além das integrações essenciais entre
aplicação, serviço e banco de dados. Em relação a utilização das ferramentas DevOps, foi
necessário realizar a integração do GitHub, ciclos de vida do desenvolvimento em uma pipeline
e o Slack para notificações por meio de webhook.

4.1 Arquitetura da solução
Na arquitetura geral da solução, o usuário representado pelo aluno tem acesso a uma interface
web desenvolvido pela plataforma Node.js, que também agrega o uso de tecnologias como
HTML, JavaScript, Bootstrap framework, e algumas bibliotecas específicas.
A hospedagem da aplicação é realizada pelo kit de desenvolvimento de Node.js do IBM
Cloud, e como este kit é multiplataforma, a aplicação passa a não entregar um produto, mas sim
um serviço, transformando-se em uma aplicação Cloud.
A integração DevOps é realizado pelo IBM DevOps Toolchain, na ferramenta são
configurados tanto o GitHub para gerenciamento do código, pipeline para criar o ciclo de
desenvolvimento e o Slack para notificar as mudanças ocorridas no ambiente Cloud. Na
aplicação ocorre também a conexão de dois serviços, o do Cloudant NoSql, que é responsável
por ser a base de dados da aplicação, e o Watson Assistant, que representa o chatbot. A Figura
6 mostra a arquitetura da solução.

Figura 6. Ilustração da arquitetura da solução do professor virtual.

4.2 Treinamento do Watson Assistant
A solução do Watson Assitant é dividida em alguns módulos como intenções, entidades e
diálogo. No serviço foi necessário criar uma área de trabalho com o nome do chatbot e a
credencial para a aplicação de interface conseguir realizar a conexão entre aplicação do Node.Js
e API do Watson Assitant. Para uma correta comunicação também foi criada uma conexão entre
o pacote de build do Node.Js, que representa a aplicação no Cloud.
O objetivo na criação e treinamento desse chatbot foi utilizar um conceito da Engenharia
de Software e realizar o treinamento desse conteúdo dentro da solução. O tema escolhido foi
processo de software, então ao final desse artigo o chatbot deverá conseguir responder algumas
perguntas simples e diretas sobre o processo de evolução, projeto e implementação, validação
e especificação.

4.2.1 Intenções
Uma intenção é um grupo de exemplos de coisas que o usuário pode vir a utilizar em sua
comunicação para um objetivo específico ou ideia. Considerando o funcionamento da intenção,
foram criadas cinco intenções para Engenharia de Software, subdivididas em (i) uma para
questões gerais de processo de software, e (ii) as outras quatros sobre cada processo, de modo
a deixar mais específica as respostas (Figura 7). Em cada intenção foi incluída algumas questões
relacionadas aquele tema. Outras intenções relacionadas a tópicos de conversação geral foram
utilizadas de um modelo pré desenvolvido pela solução do Watson Assitant.

Figura 7. Ilustração das intenções criadas no Watson Assistant.

4.2.2 Entidades
São nas entidades que o Watson Assitant consegue manipular partes significativas de uma
entrada que são importantes para saber o modo correto de se responder as questões. Para isso
foi utilizado os 7 “Wh”, que representam sete palavras utilizadas na língua inglesa para a
realização de perguntas. Porém, para adequação a língua portuguesa foi realizada uma tradução
e adicionados sinônimos para cada termo em português. A Tabela 2 mostra as entidades e seus
respectivos sinônimos utilizados no projeto.
Tabela 2. Entidades criadas e seus respectivos sinônimos.

Termo
Como
O quê
Quando
Onde
Qual
Quem
Por que

Sinônimos
de que maneira, de que jeito, de que modo
o que, o que é
em que, nos quais, nas quais, na qual, no qual
em qual lugar, em que lugar, em que parte, no lugar em que, em que, na qual, no qual
Quais
Que
porque, por que motivo, por qual motivo

4.2.3 Diálogo
No diálogo é o local onde se define o fluxo da conversa, do início ao fim. Por meio de nós são
construídas as condições, que utiliza condições lógicas de programação alinhado com o
reconhecimento das intenções e entidades. Exemplificando, caso o usuário tenha feito uma

pergunta cuja a intenção foi reconhecida como sendo um dos processos de software, a
identificação da entidade por sua vez saberá realmente qual é o tipo de resposta que o usuário
espera, e por fim, com as condições sendo verdadeiras no diálogo será definido a melhor
resposta para aquele cenário.
Para o chatbot do professor virtual foi criado um nó para cada intenção (Figura 8), e
para cada conjunto de resposta foi criado uma condição para verificar a entidade e alinhar o
valor atribuído de dificuldade com a Engenharia de Software versus o tipo de reposta
configurado pelo usuário. Considerando isso, cada entidade possui quatro níveis de respostas
(representados pelas letras A, B, C e D) (Tabela 3); e cada bloco foi configurado para gerar
mensagens randômicas, com ou sem utilização de contexto, responsável pela troca de dados
entre a aplicação de interface, base de dados e chatbot (Tabela 4).

Figura 8. Ilustração de um nó do diálogo.

O tipo de mensagem representado por A são mensagens simples e diretas, e a mensagem
vem sendo mais completa até chegar no seu último nível, representada pela letra D, que são
respostas longa, complexas e com exemplos. Este tipo de tratamento possibilita um atendimento
personalizado para cada usuário atendendo a realidade, necessidade e preferência de cada aluno
(Figura 9).
No diálogo também foi construído uma última condição de resposta caso o diálogo tenha
reconhecido a intenção, porém a entidade não se satisfaz com as respostas disponíveis. Esta
mensagem tem o objetivo de orientar o usuário a reformular a pergunta para que na próxima
tentativa, se possa compreender com clareza a sua intenção.

Tabela 3. Exemplos de mensagem para cada tipo, considerando intenções e entidades.

Tipo
Intenção
Entidade
Mensagem
Mensagem
A
#processo_software @oquê
$userNickName, um processo de software é
um conjunto de atividades relacionadas que
levam à produção de um produto de
software.
B
#processo_software @oquê
$userNickName, um processo de software é
um conjunto de atividades relacionadas que
levam à produção de um produto de
software. Essas atividades podem envolver o
desenvolvimento de software a partir do zero
em uma linguagem padrão de programação
como Java ou C.
C
#processo_software @oquê
$userNickName, um processo de software é
um conjunto de atividades relacionadas que
levam à produção de um produto de
software. Essas atividades podem envolver o
desenvolvimento de software a partir do zero
em uma linguagem padrão de programação
como Java ou C. No entanto, aplicações de
negócios
não
são
necessariamente
desenvolvidas dessa forma.
D
#processo_software @oquê
$userNickName, um processo de software é
um conjunto de atividades relacionadas que
levam à produção de um produto de
software. Essas atividades podem envolver o
desenvolvimento de software a partir do zero
em uma linguagem padrão de programação
como Java ou C. No entanto, aplicações de
negócios
não
são
necessariamente
desenvolvidas dessa forma. Atualmente,
novos softwares de negócios são
desenvolvidos por meio da extensão e
modificação de sistemas existentes ou por
meio da configuração e integração de
prateleira ou componentes do sistema.
Tabela 4. Relacionamento dos tipos de resposta considerando dificuldade do usuário
e tipo de resposta preferida.

Tipo de
reposta
A
B
B
C
C
D

Dificuldade do usuário com engenharia de
software
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Alto
Alto

Tipo de reposta preferida
pelo usuário
Curta
Longa
Curta
Longa
Curta
Longa

A

D

Curta

Longa

Figura 9. Representação dos tipos de mensagem por tipo de preferência de resposta.

4.3 Interface Web
Como mencionado anteriormente, para o desenvolvimento da interface web foi utilizado o
Node.js. As principais funcionalidades desenvolvidas foram login, cadastro de aluno,
dashboard, chat, meus dados e registro.
A primeira interface que o usuário tem acesso é a funcionalidade de login (Figura 10a).
O aluno basicamente precisa fornecer suas credenciais para entrar na aplicação, e caso não
possua um cadastro na ferramenta é possível realizá-lo (Figura 10b). Neste momento, o usuário
fornece alguns dados pessoais para registro. Estes dados uma vez cadastrados podem ser
visualizados e alterados na funcionalidade chamada meus dados.

(a)

(b)
Figura 10. Ilustração da Tela do Login e Cadastro do Aluno

Ao entrar na aplicação, o usuário tem a sua disposição um dashboard que foi
desenvolvido para permitir configurar nome do professor virtual, nome de como o aluno deseja
ser chamado, sexo do professor e questões sobre preferência de respostas (Figura 11). Todos
esses dados alimentam o contexto da funcionalidade de chat para que o serviço do Watson
Assistant saiba quais são as preferências do aluno.
Na funcionalidade do chat há um espaço para que o aluno possa digitar e enviar suas
mensagens ao professor virtual (Figura 12). Estas mensagens por sua vez são enviadas ao
serviço do chatbot junto com o contexto do aluno, e é retornado pelo serviço Watson a
mensagem de resposta, os contextos atuais, e um número de confiança.
O número de confiança, representado de 0 a 1, é uma variável que expressa o nível de
confiança que o serviço teve para aquela pergunta ao ponto de retornar a resposta. Números de
confiança menores que 0.8 são salvos na base da aplicação e utilizados na funcionalidade de
registro.
A funcionalidade de registro exibe todas as perguntas realizadas pelo usuário que tem a
variável de confiança menor que 0.8, assim é possível saber quais as questões não puderam ser
bem compreendidas e, por sua vez, possibilitar realizar um treinamento do chatbot naqueles
assuntos, fazendo que o professor virtual se desenvolva cada vez mais.

Figura 11. Ilustração da interface de dashboard.

Figura 12. Ilustração de uma interação de perguntas e respostas no chat.

4.4 Banco de Dados
Neste projeto o banco de dados utilizado foi o Cloudant, um banco NoSQL, ou seja, não
relacional. Como no modelo NoSQL não existem tabelas, portanto, foram criadas três bases, (i)
uma para usuários, (ii) professor virtual e (iii) registros. Neste modelo de banco de dados todos
os dados são salvos em formato JSON (JavaScript Object Notation), isto é, “um formato leve
de troca de dados” (JSON, 2018). Também não são definidos o tipo de cada atributo, chave
primária, e outros aspectos. A Figura 13 demonstra o esquema conceitual das três bases criadas
e seus respectivos valores.

Figura 13. Esquema conceitual da base de dados.

Basicamente a base de usuários armazena os valores de cadastro do aluno, a base de
professor virtual os dados de preferencias do chatbot e a base de registro as perguntas que não
tiveram um valor de confiança satisfatório, ou seja, inferior a 0.8.

4.5 Web Services
Webservice (SOA WEBSERVICES, 2018) “é uma solução utilizada na integração de sistemas
e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas
aplicações possam interagir com aquelas que já existem [...]”. Na aplicação do professor virtual
foram criados alguns WebServices REST, utilizando métodos POST e GET. Todos os serviços
são orquestrados pelo servidor chamado app.js. Na Tabela 5 é possível ver alguns dos métodos
criados na solução.
Tabela 5. Exemplos de alguns WebServices desenvolvidos na aplicação

Tipo de requisição
HTTP
POST
GET
GET

URL

Ação

/api/createNewUser
/api/validSession
/api/getVirtualProfessorInformation

POST

/api/insertConversationRecord

GET

/api/getUserInformation

Criação de um novo usuário
Valida a sessão atual
Retorna as informações do
professor virtual
Insere um registro de
mensagem não compreendida
Retorna os dados do usuário

4.6 DevOps
Para garantir uma redução de tempo no ciclo de vida do desenvolvimento defendidos pelos
princípios da metodologia Lean foram aplicados os conceitos de Continuous Integrations,
Deployment e Delivey no desenvolvimento do professor virtual. Pela toolchain de DevOps da
IBM, foram realizadas integrações de algumas ferramentas, configuração de trabalhos
automatizados e algumas configurações adicionais de acesso.

4.6.1 Pipeline
Uma pipeline de entrega contínua (KOMPUTER INFORMÁTICA, 2018) é um processo que
permite a entrega incremental de um software repetível e confiável, de forma coesa e eficiente.
A meta é que o fluxo de mudanças seja constante e automatizado, mitigando erros de
intervenção manual. Para este projeto foi criado uma pipeline personalizada, nela foram criados
dois Jobs, um para realizar a Build da aplicação e outro o Deploy no ambiente Cloud (Figura
14).
No processo de Build foi realizado uma integração do repositório no GitHub, utilizado
um webhooks. Os webhooks (BOLETO SIMPLES, 2018) permitem que sistemas externos
recebam notificações de todos os eventos que ocorrem no sistema. Quando um evento acontece,
o sistema envia uma requisição HTTP POST para a URL configurada no webhook com as
informações relativas ao evento. Com essas notificações é possível saber quando um novo
código foi disponibilizado no GitHub, e assim o job de build configurado inicia o processo de
build automaticamente utilizando como base aquele novo código recebido. Todo o processo
para a realização de um build também é configurado nesse mesmo passo.
Já o job de deploy foi configurado para ser inicializado após o estágio de build ser
realizado com sucesso. Em caso de erro no build o processo de deploy não é iniciado. Em todos

os processos os logs são armazenados pela pipeline, sendo assim, o desenvolvedor tem a opção
de consultar o log a qualquer momento.

Figura 14. Ilustração dos estágios criados no pipeline.

Por meio dos webhooks foi possível implementar a integração junto ao Slack. Como os
processos em uma pipeline são automáticos, é de grande interesse do responsável por estes
estágios saber qual o resultado dos processos sem precisar interagir com a ferramenta. Depois
de realizar todas as integrações necessárias, o Slack envia notificações automaticamente dos
status de cada etapa do processo; isso é muito importante principalmente para garantir que tudo
está funcionado bem e com qualidade e em tempo real. A Figura 15 mostra as mensagens
recebidas por meio da ferramenta Slack.

Figura 15. Ilustração das mensagens de status recebidas no Slack.

5. Conclusões
Como visto no início do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa o levantamento de dados
estatísticos sobre o crescimento do ensino a distância e a popularização do chatbot foram
bastante expressivos, portanto ficou claro a importância desses dois temas e ainda justificou a

realização deste estudo de forma a verificar a real possibilidade da integração e aplicação desses
conceitos por meio da criação de um professor virtual.
O treinamento do serviço de chatterbot do Watson Assistant se apresentou meio confuso
a princípio, foi essencial um estudo teórico sobre linguagem natural e aprendizado de máquina
para conseguir estruturar as intenções, entidades e fluxo de diálogo, para que, por fim, existisse
uma interpretação computacional das questões realizadas pelo usuário. Pelos testes realizados
em perguntas sobre processos de software observou-se que o chatbot fez a interpretação do
assunto e identificou o tipo de resposta esperado pelo usuário. Quando o assunto não se tratava
de processos de software a interface foi preparada para armazenar essas questões.
Para uma melhor humanização do chatbot como um professor de Engenharia de
Software as variáveis de dificuldade com o tópico e tipo de resposta preferida se mostrou
importante para gerar um dinamismo nas respostas e por sua vez um tratamento especial para
cada tipo de usuário, já que dependendo das variáveis configuradas, tipos de respostas
diferentes eram enviados.
Em relação ao desenvolvimento da interface, a plataforma de desenvolvimento Node.Js
conseguiu suportar todos os requisitos desse trabalho de pesquisa, e, principalmente a
integração com o serviço do Watson Assistant. Além disso com o Node.Js foi possível criar
uma aplicação multiplataforma que agrega valor pois pode ser utilizada na maioria dos
dispositivos.
Já a metodologia Lean aplicada nesta pesquisa foi essencial para conseguir reduzir
desperdícios no ciclo de desenvolvimento de software. Os princípios desta metodologia
voltados ao desenvolvimento de software foram colocados em prática por meio de ferramentas
DevOps e da criação de uma pipeline. Todas as etapas do desenvolvimento foram integradas e
automatizadas e assim foi detectado uma redução expressiva de tempo na realização de build e
deploy da aplicação. O tempo total utilizado nessas etapas aplicando as ferramentas DevOps foi
de 2.5 minutos, e sem a utilização de DevOps foi de 13 minutos. Os valores temporais foram
observados ao cronometrar o tempo na realização das atividades de Push no GitHub, Build,
Deploy e Notificação no Slack, por meio das atividades sendo executadas manualmente versus
automaticamente.
Por fim, depois de todo o levantamento de dados, do treinamento do serviço de chatbot
e da criação de uma interface web foi possível desenvolver uma aplicação com características
de um professor, porém virtual, que se comunica por meio de linguagem natural e utiliza
aprendizado para se aperfeiçoar e espera-se que no futuro este tipo de tecnologia possa auxiliar
e contribuir no desenvolvimento do ensino dos alunos à distância.

6. Trabalhos Futuros
Este trabalho criou o chatbot, porém não foi possível aplicá-lo na prática, desta forma, sugerese a aplicação deste professor virtual em uma situação real, com o objetivo de verificar e coletar
dados de como é a experiência do aluno com a utilização da ferramenta. Com base nos
resultados coletados averiguar se há benefícios ou não na aplicação desse tipo de tecnologia
para o ensino a distância.
A solução também pode ser aprimorada com funcionalidades voltadas ao professor, para
que ele também possua um dashboard e ferramentas para identificar as dificuldades de seus
alunos, as perguntas mais realizadas, e opções para realizar o treinamento e desenvolvimento
do chatbot.
Outro assunto importante que pode ser desenvolvido é a criação de um processo de auto
treinamento para as questões que o serviço de chatbot não compreendeu ou um aprendizado

automático em cima das ações e emoções do usuário. A observação do meio, e a utilização de
outros artifícios cognitivos podem ser ferramentas fundamentais para contribuir com o
aprendizado do professor virtual e deixar a comunicação mais humana.
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