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Περίληψη 

Με το πέρασμα των χρόνων τα Chatbots έχουν γίνει πιο δημοφιλή αλλά και πιο 

έξυπνα. Πρόκειται λοιπόν, για ένα σύστημα που τα τελευταία χρόνια έχει κλέψει την 

παράσταση στον κόσμο της τεχνολογίας. Η τεχνολογία που κρύβεται πίσω από ένα Chatbot 

έχει εξελιχθεί σημαντικά και συνεχίζει να εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα 

εργαλεία αλλά και οι τρόποι ανάπτυξης ενός Chatbot ποικίλουν. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, αρχικά γίνεται μια περιγραφή του χώρου των Chatbot καθώς και αναλύονται 

διάφορες έννοιες που αφορούν την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός Chatbot. Στην συνέχεια, 

παρουσιάζονται διάφορες υλοποιήσεις Chatbot που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνικές 

ανάπτυξης. Επίσης, παρουσιάζονται κάποια από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την ανάπτυξη 

ενός συστήματος Chatbot. Αναπτύσσονται τρείς διαφορετικές υλοποιήσεις που βασίζονται σε 

σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης με Deep Learning και που αφορούν το πεδίο του COVID-19. 

Τέλος, γίνεται μια πειραματική μελέτη συγκρίνοντας αλλά και σχολιάζοντας τα 

αποτελέσματα και την απόδοση των τριών διαφορετικών υλοποιήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Over the years, Chatbots also known as Conversational Agents start becoming more 

and more popular but also more intelligent. The technology behind a Chatbot has evolved 

significantly and continues to evolve at a very fast pace. There are also many tools and 

different techniques for developing a Chatbot. In this thesis , we first describe the field of 

Chatbots and analyze various concepts related to the design and development of a Chatbot. 

Then, various Chatbot implementations based on modern development techniques are 

presented along with some of the most popular Frameworks for developing a Chatbot. In 

addition, three different implementations based on modern development techniques with Deep 

Learning are developed, related to the COVID-19 domain. Finally, a case study is performed 

comparing and commenting on the results and performance of the three different 

implementations. 
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Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή 

Ένα Chatbot ή αλλιώς Conversational Agent είναι ένα λογισμικό που σκοπός του 

είναι να προσομοιώσει μια ανθρώπινη συνομιλία ενσωματώνοντας ένα γλωσσικό μοντέλο και 

υπολογιστικούς αλγορίθμους για την μίμηση της επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής με φυσική 

γλώσσα. Μια συνομιλία βασισμένη σε κείμενο ή μια φωνητική συνομιλία, ξεκινά συνήθως 

από τον χρήστη που υποβάλει μία ερώτηση χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα και το chatbot 

απαντά στην ερώτηση αυτή, πάλι σε φυσική γλώσσα [1].  

Με την πάροδο των χρόνων τα Chatbots άρχισαν να γίνονται πιο δημοφιλή αλλά και 

πιο έξυπνα, αυτό μάλλον οφείλεται στην ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως 

και το γεγονός ότι γίνονται μεγάλες επενδύσεις για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής, 

καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει τον βασικότερο ρόλο στην ανάπτυξη ενός Chatbot. 

Σύμφωνα με βιβλιομετρική έρευνα που έγινε [2], διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση της έρευνας 

στον τομέα των Chatbots από το 2015 και μετά. Επίσης, παλαιότερες έρευνες αφορούσαν 

κυρίως κλασικές τεχνικές ΤΝ, ενώ πλέον το Deep Learning έχει αλλάξει τον τρόπο 

ανάπτυξης ενός Chatbot καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως 

παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Στην Εικόνα 1 φαίνεται το γράφημα που προέρχεται από τα αποτελέσματα 

αναζήτησης στο Scopus [3] για τεχνικά κείμενα που αφορούν τα Chatbots. Πιο συγκεκριμένα 

η αναζήτηση έγινε με λέξεις κλειδιά “chatbot” or “conversational agent”. Τα αποτελέσματα 

ταξινομήθηκαν με βάση τις παραπομπές (Citations) που είχαν αυτά τα κείμενα συνολικά, ανά 
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έτος, στο διάστημα 2010 μέχρι 2020. Είναι φανερό πως από το 2017 και μετά υπάρχει 

ραγδαία αύξηση στις παραπομπές που γίνονται για κείμενα που αφορούν τα Chatbots.  

Εικόνα 1.  

Αποτελέσματα αναζήτησης στο Scopus με λέξεις κλειδιά “chatbot” or “conversational agent” 

από το 2010 μέχρι το 2020. 

 

Τα Chatbots χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από ψυχαγωγία μέχρι 

και την εξυπηρέτηση πελατών. Υπάρχουν Chatbots που διασκεδάζουν τον χρήστη με 

ανέκδοτα ή που βοηθάνε τον χρήστη στο να μάθει μία ξένη γλώσσα. Άλλα Chatbots βοηθάνε 

τον χρήστη στην διαδικασία επιλογής και παραγγελίας φαγητού. Υπάρχουν ακόμη Chatbots 

που ενημερώνουν τους χρήστες με βάση τα συμπτώματα τους για κάποια ασθένεια και για το 

αν χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια. 

1.2 Τα Chatbots μέχρι σήμερα 

Το πρώτο Chatbot αναπτύχθηκε το 1966 στο MIT Artificial Intelligence Laboratory 

και ονομαζόταν ELIZA. Η αρχιτεκτονική του ELIZA είναι βασισμένη στο “pattern 

matching” και στην επαναδιατύπωση των προτάσεων, δίνοντας την εντύπωση ότι το 

πρόγραμμα κατανοεί τους χρήστες. Η ροή των διαλόγων ήταν βασισμένη σε κάποιους 
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κανόνες και οδηγίες που ήταν γραμμένα σε script. Ο δημιουργός της, Weizenbaum ανέπτυξε 

το πρόγραμμα αυτό για να δείξει την επιφανειακή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και 

μηχανής. Εντυπωσιάστηκε όμως με το γεγονός πως πολλοί χρήστες απέδωσαν ανθρώπινα 

συναισθήματα στο chatbot [4]. 

To ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) είναι ένα open source 

chatbot που πρωτοεμφανίστηκε το 1995. Η αρχιτεκτονική του ALICE είναι κι αυτή 

βασισμένη στο pattern matching και όλη η γνώση είναι αποθηκευμένη σε αρχεία AIML ή 

αλλιώς Artificial Intelligence Markup Language που είναι μία επέκταση του XML [4]. 

Οι φωνητικοί βοηθοί ή αλλιώς Voice Assistants είναι τα Chatbot που 

χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας. Φωνητικοί βοηθοί όπως η Siri της Apple, η 

Cortana της Microsoft, η Alexa της Amazon και το Google’s Assistant είναι λογισμικά 

αναπτυγμένα για συσκευές ηχείων και smartphones. Ξυπνάνε μόλις ακούσουν λέξεις κλειδιά, 

καταγράφουν την φωνή του χρήστη και στην συνέχεια δίνεται ανάλογη φωνητική απάντηση 

στον χρήστη από το σύστημα [5]. Οι φωνητικοί βοηθοί μπορούν να παρέχουν πληροφορία 

στον χρήστη, να παίξουν κάποια μουσική ή βίντεο αλλά και να εκτελέσουν διάφορες 

εργασίες για τον χρήστη, όπως ενημέρωση ημερολογίου, αφύπνιση και άλλα. 

H Siri της Apple είναι ενσωματωμένη στο λειτουργικό iOS. H Siri όπως και οι 

παραπάνω φωνητικοί βοηθοί, προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες και δίνει την δυνατότητα 

στους χρήστες με μια φωνητική εντολή να εκτελέσουν μια λειτουργία ή εργασία μέσω της 

Siri. Βασίζεται πάνω σε δυο βασικές τεχνολογίες, Speech Recognition και Natural Language 

Processing (NLP). Για να φτάσει η Siri στο σημείο να μπορεί να καταλάβει ένα φωνητικό 

αρχείο, έχουν εκπαιδευτεί μοντέλα μηχανικής μάθησης σε μεγάλα και ποικίλα datasets. Μετά 

την διαδικασία του Voice Recognition, αφού δηλαδή η Siri καταλάβει τι είπε ο χρήστης, το 

κείμενο που έχει μετατραπεί στέλνεται στους Servers της Apple οπού τρέχουν NLP 

αλγόριθμους ώστε η Siri να κατανοήσει τι ακριβώς ζήτησε ο χρήστης [6]. 

Η XiaoIce είναι το πιο δημοφιλές Open Domain Social Bot σχεδιασμένο για να 

παρέχει συντροφιά στους χρήστες και οι χρήστες να δημιουργούν μακροπρόθεσμα 

συναισθήματα μαζί της. Έχει προσελκύσει πάνω από 660 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. 

Αναπτύχθηκε σε ένα Empathetic Computing Framework. Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της 

XiaoIce είναι η νοημοσύνη της (IQ) , η προσωπικότητα της αλλά και η συναισθηματική της 

νοημοσύνη (EQ). Η γνώση, η μνήμη, η κατανόηση εικόνων αλλά και φυσικής γλώσσας 

βασίζονται στην νοημοσύνη της [7]. Η συναισθηματική νοημοσύνη της αποτελείτε από δύο 
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βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή η δυνατότητα να μπορεί να 

καταλαβαίνει την συναισθηματική κατάσταση του χρήστη. Το δεύτερο είναι οι κοινωνικές 

ικανότητες, δηλαδή η XiaoIce πρέπει να διαφοροποιεί τις απαντήσεις ανάλογα με την 

προσωπικότητα του  κάθε χρήστη. Όσον αφορά την προσωπικότητα, η XiaoIce έχει 

σχεδιαστεί ως μια 18χρονη συμπαθητική και αξιόπιστή κοπέλα με πολύ χιούμορ. 

Τα Chatbots έχουν αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση πελατών. Πάρα 

πολλές επιχειρήσεις έχουν αναθέσει στα chatbots διαδικασίες όπως παραγγελία φαγητού, 

κρατήσεις σε ένα εστιατόριο, παροχή πληροφοριών για τα υλικά ενός φαγητού, 

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών και να λαμβάνουν feedback. Το Dom The Pizza 

Bot της Domino’s Pizza και το Tacobot της Taco Bell είναι chatbots που σκοπός τους είναι 

να απλοποιήσουν την διαδικασία παραγγελίας φαγητού. Έτσι οι παραγγελίες γίνονται πιο 

εύκολα και οι χρήστες φαίνονται να τους αρέσει αυτός ο τρόπος παραγγελίας. 

Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους τα Chatbots μπορούν να 

βοηθήσουν γιατρούς, νοσοκόμες, ασθενείς ακόμη και τις οικογένειες τους. H διαχείριση 

φαρμάκων, η βοήθεια σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, παροχή λύσεων σε απλά ιατρικά 

ζητήματα, ακόμη και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, όλα αυτά είναι πεδία που τα 

chatbots μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κάποια από αυτά τα chatbots είναι το 

Youper και το Your.MD. To Youper είναι ένα Emotional Health Assistant Chatbot, σκοπός 

του Youper είναι να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στους χρήστες. Το Your.MD από 

την άλλη, είναι ένα chatbot που ελέγχει τα συμπτώματα των χρηστών και παρέχει διάγνωση 

και οδηγίες για την υγεία των χρηστών βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πέρα από αυτό 

το chatbot παρέχει και πληροφορίες σχετικά με φαρμακεία, γιατρούς και κέντρα διάγνωσης. 

Οι εφαρμογές των Chatbots είναι πάρα πολλές και έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά 

τους. Η σωστή εκμετάλλευση αυτής της τεχνολογίας θα βοηθήσει τους ανθρώπους σε πολλές 

πτυχές. 
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Σχετικές Εργασίες 

2.1 Κατηγορίες Chatbot 

Τα Chatbots μπορούν να ταξινομηθούν σε αρκετές κατηγορίες με βάση διάφορα 

κριτήρια, όπως για παράδειγμα τον τομέα γνώσης, τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης, ο σκοπός για τον οποίο φτιάχνονται αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έχουν 

σχεδιαστεί. Ένα Chatbot δεν ανήκει αποκλειστικά σε κάποια κατηγορία, αλλά αυτές οι 

κατηγορίες υπάρχουν σε κάθε Chatbot σε διάφορες αναλογίες [8]. 

Το Knowledge Domain (τομέας γνώσης) αφορά την γνώση την οποία ένα Chatbot 

έχει πρόσβαση. Στα Open Domain Chatbots δεν υπάρχει προκαθορισμένος στόχος για την 

συνομιλία. Τέτοια Chatbots είναι σε θέση να απαντάνε σε ερωτήσεις χρηστών που αφορούν 

ένα ευρύ πεδίο γνώσης καθώς η συνομιλία μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα 

Closed Domain ή αλλιώς Domain Specific Chatbots έχουν συγκεκριμένο σκοπό για την 

συνομιλία, με περιορισμένες εισόδους και εξόδους. Ο χρήστης μπορεί να δώσει οποιαδήποτε 

κατεύθυνση στην συνομιλία αλλά το Chatbot ενδέχεται να μην δημιουργήσει κατάλληλες 

απαντήσεις [9].  

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα Chatbot υπάρχουν δύο κατηγορίες τα 

Interpersonal (διαπροσωπικά)  και Intrapersonal (ενδοποσωπικά) Chatbots. Τα Interpersonal 

Chatbots παρέχουν υπηρεσίες όπως κράτηση σε εστιατόριο, κρατήσεις εισιτηρίων και FAQ 

(συχνές ερωτήσεις). Τα Intrapersonal Chatbots, υπάρχουν συνήθως ως εφαρμογές για 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook Messenger και WhatsApp, λειτουργούν 

ως παρέα για τον χρήστη και κατανοούν τις ανάγκες του [10]. 
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Παίρνοντας ως κριτήριο τον σκοπό για τον οποίο φτιάχνονται τα Chatbots, μπορούν 

να χωριστούν σε δύο  κατηγορίες, τα Task Oriented και Non-Task Oriented Chatbots. Τα 

Task Oriented Chatbots έχουν περιορισμένες λειτουργίες, συνήθως χρειάζεται να 

επεξεργαστούν συγκεκριμένες εισόδους οπότε έχουν περιορισμένο πεδίο γνώσης. Τα Non-

Task Oriented Chatbots από την άλλη επικεντρώνονται στο να συζητάνε με τον χρήστη σε 

ένα ευρύ πεδίο γνώσης [11]. 

Δύο βασικές κατηγορίες, όσον αφορά τον τρόπο αλληλεπίδρασης των Chatbots, είναι 

τα Text Based (βασισμένα σε γραπτό κείμενο) και τα Voice/Speech Based (βάσει φωνής ή 

ομιλίας) Chatbots. Όπως προδίδει και το όνομα τους, στα Text Based Chatbots οι είσοδοι και 

οι έξοδοι είναι γραπτό κείμενο ενώ στα Speech Based Chatbots η αλληλεπίδραση γίνεται 

φωνητικά.  Στην περίπτωση φωνητικής αλληλεπίδρασης, το Chatbot αρχικά μετατρέπει την 

φωνητική είσοδο σε γραπτό κείμενο και μετά το επεξεργάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και 

στην περίπτωση γραπτής αλληλεπίδρασης. 

Ταξινομώντας τα Chatbots βάσει τον τρόπο με τον οποίον έχουν σχεδιαστεί, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν η μέθοδος με την οποία διαχειρίζεται η είσοδος και αυτή με την οποία 

παράγεται η έξοδος. Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα: το Rule Based μοντέλο, το Retrieval 

Based μοντέλο και το Generative μοντέλο [8]. Τα Rule Based Model Chatbots βασίζονται 

σε προκαθορισμένους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι η βάση για τους τύπους προβλημάτων 

που το ένα Chatbot μπορεί να λύσει. Μπορούν να χρησιμοποιούν απλούς αλλά και πιο 

σύνθετους κανόνες, δεν μπορούν όμως να επιστρέψουν απαντήσεις εκτός των 

προκαθορισμένων κανόνων. Τα Retrieval Based Chatbots εκπαιδεύονται στο να παρέχουν 

την καλύτερη πιθανή απάντηση από μία Βάση Δεδομένων με προκαθορισμένες απαντήσεις. 

Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ώστε να καταλήξουν στην κατάλληλη απάντηση. Παρά τις 

τεχνικές όμως, τέτοιου είδους Chatbots, παρέχουν μόνο προκαθορισμένες απαντήσεις. Τέλος, 

τα Generative Model Chatbots  μπορούν να παράγουν νέους διαλόγους καθώς είναι 

εκπαιδευμένα σε μεγάλο όγκο δεδομένων συνομιλίας. 
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2.2 Τεχνικές Σχεδίασης ενός Chatbot 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί ένα Chatbot βάσει των 

τριών μοντέλων σχεδίασης, το Rule Based, το Retrieval Based και το Generative μοντέλο, 

που περιεγράφηκαν παραπάνω. Αυτές οι τεχνικές είναι: 

1. Parsing 

2. Pattern Matching 

3. AIML 

4. Chatscript 

5. Ontologies 

6. Markov Chain Model 

7. Artificial Neural Networks 

 

Το Parsing είναι η διαδικασία της ανάλυσης μιας εισόδου ώστε  παράγει νόημα. Μια 

είσοδος μετατρέπεται σε ένα σύνολο πιο απλών λέξεων καθορίζοντας την γραμματική δομή 

μιας πρότασης σύμφωνα με τους κανόνες μιας τυπικής γραμματικής. 

Το Pattern Matching είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η αντιστοίχιση της 

εσόδου του χρήστη με κάποιο pattern και επιστρέφεται η έξοδος από ένα template. O 

προγραμματιστής του Chatbot πρέπει να κατασκευάσει όλα τα ζεύγη <pattern><template>. 

Για τον όλο αυτό, οι δυνατότητες ενός Chatbot που βασίζεται σε αυτή την τεχνική είναι 

περιορισμένες, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν patterns για κάθε πιθανή είσοδο. 

Η AIML ή αλλιώς Artificial Intelligence Markup Language είναι μια επέκταση της 

XML. Έχει αντικείμενα δεδομένων που ονομάζονται AIML objects. Τα αντικείμενα αυτά 

αποτελούνται από μονάδες που ονομάζονται θέματα (topics) και κατηγορίες (categories). Οι 

κατηγορίες σε ένα AIML αρχείο είναι η βασικότερη μονάδα γνώσης. Κάθε κατηγορία 

περιέχει τουλάχιστον ένα ζεύγος <pattern><template>. Πιο συγκεκριμένα κάθε κατηγορία 

είναι ένα κανόνας για την αντιστοίχιση της εισόδου του χρήστη με το <pattern> και το 

<template> επιστρέφεται ως έξοδος [12], [13]. 

Το Chatscript είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείτε για την ανάπτυξη ενός Chatbot. 

Αποτελείτε από μια μηχανή φυσικής γλώσσας και ένα σύστημα διαχείρισης διαλόγου. To 

Chatscript είναι οργανωμένο σε κανόνες, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι σε θέματα. Βρίσκει 



Μοντελοποίηση Διαλόγου με Διαλογικούς Πράκτορες (Chatbots)  

Ράπαϊ Θωμά Α.Μ. 1047142 8 

πρώτα την καλύτερη αντιστοίχιση για ένα θέμα και μετά εκτελεί τους κανόνες που 

περιέχονται σε αυτό το θέμα για να παραχθεί η έξοδος του Chatbot [14]. 

Οι Οντολογίες (Ontologies) χρησιμοποιούνται στο να αναπαριστούν γνώση σε ένα 

πεδίο. Μπορούν να περιγράφουν σχέσεις και η διασύνδεση μεταξύ τους γίνεται εύκολα. Το 

πλεονέκτημα στην χρήση οντολογιών στα Chatbot είναι ότι μπορούν να καθορίζουν τη σχέση 

μεταξύ των εννοιών σε έναν διάλογο. 

Το Markov Chain μοντέλο είναι βασισμένο στις πιθανότητες. Το μοντέλο, με 

δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση, υπολογίζει μια ή περισσότερες καταστάσεις που θα 

ακολουθήσουν. Έτσι τα Chatbots, που βασίζονται σε αυτό το μοντέλο, θα παράγει έξοδο που 

πού προκύπτει από την εναλλαγή καταστάσεων. 

Το Machine Learning (ML) είναι μια από τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης 

που παρέχει σε συστήματα την δυνατότητα να εκπαιδεύονται και να βελτιώνονται από την 

εμπειρία. Στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων που χρησιμοποιώντας δεδομένα και 

εκπαιδεύονται μόνα τους. Ένας υποκλάδος του ML είναι το Deep Learning. To Deep 

Learning χρησιμοποιεί Artificial Neural Networks. Πιο συγκεκριμένα, τα Artificial Neural 

Networks μιμούνται τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου για την επεξεργασία 

δεδομένων και την λήψη αποφάσεων. To Deep Learning είναι κατάλληλο για περίπλοκα 

προβλήματα όπως είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, με σκοπό επιτρέπει την ανάπτυξη 

πιο έξυπνων Chatbot. Για τον λόγο αυτό ξεπερνά τις τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2.3 Deep Learning για Chatbots 

Με την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, τα Chatbot είναι ικανά να κατανοήσουν την 

πρόθεση του χρήστη κι όχι απλά να χρησιμοποιούν πληροφορίες για να απαντήσουν σε μια 

είσοδο. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η θεωρία πίσω από το Deep Learning για 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας ή αλλιώς Natural Language Processing (NLP).  

 

2.3.1 Natural Language Processing (NLP) 
 

Το Natural Language Processing είναι ένας υποκλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Κύριος σκοπός του NLP είναι η κατανόηση λέξεων, που είναι γραμμένες σε ανθρώπινες 

γλώσσες, από τους υπολογιστές [15]. Ενώ όλο το πεδίο αναφέρεται ως επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας, υπάρχουν δύο βασικά πεδία που πρέπει κανείς να εστιάσει. Τα πεδία αυτά είναι η 
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επεξεργασία της γλώσσας και η παραγωγή της γλώσσας. Το πρώτο πεδίο αφορά την ανάλυση 

της γλώσσας ώστε με σκοπό την παραγωγή μιας αναπαράστασης της που βγάζει νόημα, ενώ 

το δεύτερο αφορά την παραγωγή γλώσσας από μία αναπαράσταση [16]. 

 

2.3.2 Word Embedding 
 

Το Word Embedding είναι η διαδικασία της χαρτογράφησης λέξεων σε ένα διάνυσμα. 

Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα διανύσματα αποτελούν ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα του NLP για 

διάφορες λειτουργίες [17]. Χρησιμοποιώντας Word Embeddings, οι λέξεις που είναι κοντά σε 

νόημα ομαδοποιούνται στον διανυσματικό χώρο. Έχουν προταθεί διαφορετικές προσεγγίσεις 

για την δημιουργία Word Embeddings μέσω νευρωνικών δικτύων. Μια από αυτές είναι το 

GloVe. 

To GloVe (Global Vector for Word Representation) βασίζεται σε τεχνικές 

παραγοντοποίησης μήτρας. Κατασκευάζεται ένα μεγάλο μητρώο πληροφοριών συνύπαρξης 

και μετράτε κάθε λέξη (γραμμές) καθώς και πόσες φορές εμφανίζεται η κάθε λέξη σε κάθε 

περιεχόμενο (στήλες) από μία μεγάλη συλλογή κειμένων ή αλλιώς corpus. Ο αριθμός των 

περιεχομένων είναι μεγάλος, για τον λόγο αυτό παραγοντοποιείτε το μητρώο σε ένα μητρώο 

μικρότερων διαστάσεων, που κάθε γραμμή είναι μία διανυσματική αναπαράσταση για κάθε 

λέξη. Ο αριθμός των λέξεων στην συλλογή κειμένων είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια, οπότε 

χρειάζεται χρόνος αλλά και πόροι για να παραχθεί αυτό το μητρώο. Για τον λόγο υπάρχουν 

έτοιμα GloVe Word Embeddings [18]. 

 

2.3.3 Recurrent Neural Networks (RNNs) 
 

Ένα Recurrent Neural Network (RNN) είναι ένα νευρωνικό δίκτυο που επιτρέπει σε 

προηγούμενες εξόδους να χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι ενώ έχουν και κρυφές καταστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε χρονική στιγμή t, η ενεργοποίηση α<t> και η έξοδος y<t> 

εκφράζονται από τους τύπους [19]: 

α<t> = g1(Wααα
<t-1> + Wαxx

<t> + bα) 

και 

y<t> = g2(Wyαa
<t> + by) 

, όπου τα Wαα, Wαx, Wyα, bα, by είναι συντελεστές και οι g1, g2 είναι οι συναρτήσεις 

ενεργοποίησης. Τα RNN είναι σαν την βραχυπρόθεσμη μνήμη, καθώς μπορούν να θυμούνται 
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πράγματα που έγιναν προηγούμενες χρονικές περιόδους και να εφαρμόζουν αυτή την γνώση 

καθώς προχωράνε. 

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα των RNN είναι η δυνατότητα να επεξεργάζονται εισόδους 

οποιουδήποτε μεγέθους. Κάποια από τα πλεονεκτήματα των RNN, είναι η ικανότητα 

διαχείρισης εισόδων οποιουδήποτε μήκους και ο υπολογισμός χρησιμοποιεί και προηγούμενη 

πληροφορία. Αυτή η προσέγγιση άλλαξε τον τρόπο που φτιάχνονται τα chatbots. Καθώς ένα 

RNN έχει την δυνατότητα να κατανοήσει την φυσική γλώσσα, όπου οι λέξεις αναπτύσσουν 

σημασιολογικό νόημα με τις προηγούμενες λέξεις στην πρόταση. Αυτό είναι που καθιστά τα 

RNN κατάλληλα για την ανάπτυξη ενός Chatbot. 

 

2.3.4 Long Short-Term Memory Networks (LSTMs) 
 

Ένα μειονέκτημα των RNN είναι ή αδυναμία πρόσβασης σε πολύ παλιά πληροφορία, 

πολλές χρονικές στιγμές πίσω δηλαδή. Τα Long Short-Term Memory (LSTM) δίκτυα είναι 

ένα είδος RNN, που λύνουν το πρόβλημα για μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Εικόνα 2 

RNN [19] 

Εικόνα 3 

Αρχιτεκτονική LSTM [58] 
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Μια μονάδα LSTM έχει τρείς πύλες όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, οι πύλες αυτές 

ονομάζονται Forget Gate, Input Gate και Output Gate:  

Η Input Gate αποφασίζει ποια τιμή της εισόδου πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 

τροποποίηση της μνήμης. Η Σιγμοειδής Συνάρτηση (1) αποφασίζει ποιες τιμές επιτρέπονται 

από μεταξύ 0, 1 ενώ η tanh (2) δίνει τιμές βαρύτητας στις τιμές που περνάνε, αποφασίζοντας 

την σημαντικότητα τους που κυμαίνεται από -1 μέχρι 1 [20].  

it =σ(Wi·[at-1,xt] + bi)     (1) 

�̃� = tanh(WC·[at-1,xt] + xC)         (2) 

H Forget Gate αποφασίζει ποιες πληροφορίες θα ξεχαστούν από το μπλοκ. Αυτό το 

αποφασίζει η Σιγμοειδής συνάρτηση (3). 

 Ft=σ(Wf·[ht-1,xt] + bf)         (3) 

H Output Gate αποφασίζει την έξοδο με βάση την μνήμη και την είσοδο του μπλοκ. 

Η Σιγμοειδής Συνάρτηση (4) αποφασίζει ποιες τιμές επιτρέπονται μεταξύ 0,1 ενώ η tanh (5) 

δίνει βαρύτητα στις τιμές που περνάνε και στην συνέχεια πολλαπλασιάζονται με την έξοδο 

της (4). 

 ot = σ(Wo[αt-1,xt] + bo)     (4) 

ht = ot*tanh(Ct)         (5) 

 

2.3.5 Sequence to Sequence Model (Seq2Seq) 
 

Το Sequence to Sequence μοντέλο ή αλλιώς Seq2Seq, είναι ένα μοντέλο βασισμένο 

στα RNN. Αποτελείτε από δύο RNNs, έναν κωδικοποιητή που επεξεργάζεται την είσοδο και 

έναν αποκωδικοποιητή που επεξεργάζεται την έξοδο [12]. Σκοπός του είναι να 

χαρτογραφήσει ένα κείμενο εισόδου, σταθερού μήκους, με κείμενο εξόδου σταθερού μήκους. 

Το μήκος εισόδου και εξόδου του μοντέλου όμως μπορεί να διαφέρει. Αυτό το μοντέλο 

συνήθως υλοποιείτε με LSTM. 

Πριν την διαδικασία της εκπαίδευσης, τα δεδομένα πάνω στα οποία θα εκπαιδευτεί το 

μοντέλο, χρειάζεται πρώτα να καθαριστούν. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να προστεθούν 

tokens στην αρχή και στο τέλος κάθε πρότασης ώστε να καταλάβει το μοντέλο πού πρέπει να 

σταματήσει. 

Ο κωδικοποιητής ή αλλιώς Encoder που είναι ένα LSTM δίκτυο, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 4, κάθε χρονική στιγμή διαβάζεται ή επεξεργάζεται μία λέξη και διατυπώνεται η 
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πληροφορία από τα συμφραζόμενα. Στην Εικόνα 4, η είσοδος είναι “how are you <EOS>” 

και επεξεργάζεται λέξη προς λέξη. 

 

Ο αποκωδικοποιητής ή αλλιώς Decoder, είναι κι αυτός ένα LSTM δίκτυο και 

διαβάζει λέξη προς λέξη την επιθυμητή ακολουθία (πρόταση) και προσπαθεί να προβλέψει 

την ίδια ακολουθία αντισταθμισμένη κατά μία χρονική στιγμή. Η επιθυμητή πρόταση είναι 

άγνωστη κατά την αποκωδικοποίηση της ακολουθίας δοκιμής. Ο αποκωδικοποιητής 

προβλέπει την επιθυμητή ακολουθία μεταβιβάζοντας ως πρώτη λέξη το token <SOS> (Start 

Of Stream). Το τέλος της πρότασης το καθορίζει το token <EOS> (End Of Stream). 

Εικόνα 4 

Μοντέλο Κωδικοποιητή Seq2Seq 

Εικόνα 5 

Μοντέλο Aαποκωδικοποιητή Seq2Seq 



Μοντελοποίηση Διαλόγου με Διαλογικούς Πράκτορες (Chatbots)  

Ράπαϊ Θωμά Α.Μ. 1047142 13 

Αφού εκπαιδευτεί το μοντέλο Seq2Seq, πρέπει να δοκιμαστεί σε ακολουθίες εισόδου 

για τις οποίες η επιθυμητή ακολουθία δεν είναι γνωστή. Με σκοπό να γίνει πρόβλεψη για μία 

τέτοια δεδομένη πρόταση, πρέπει να σχεδιαστεί ένα Inference Model ώστε να 

αποκωδικοποιηθεί μία δοκιμαστική ακολουθία. Αυτή την φορά, σε κάθε χρονική στιγμή ο 

αποκωδικοποιητής παράγει μία έξοδο ή οποία είναι η λέξη με την μεγαλύτερη πιθανότητα να 

προκύψει ως συνέχεια της ακολουθίας. Η λέξη με την μεγαλύτερη πιθανότητα θα 

χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στην επόμενη χρονική στιγμή της αποκωδικοποίησης. 

 

2.3.6 Attention Mechanism 
 

Ένας περιορισμός στο μοντέλο Seq2Seq όμως, λειτουργεί καλά μόνο για μικρές 

ακολουθίες. Για μεγαλύτερες ακολουθίες η απόδοση του μοντέλου πέφτει. Για να αποφευχθεί 

αυτό το πρόβλημα, γίνεται χρήση του Attention Mechanism [21]. Με το Attention 

Mechanism, δίνεται σημασία σε συγκεκριμένα μέρη κάθε ακολουθίας. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται οι ενδιάμεσες καταστάσεις στον κωδικοποιητή για την δημιουργία 

διανύσματος για τα συμφραζόμενα από όλες τις καταστάσεις. Έτσι ο αποκωδικοποιητής δίνει 

αποτελέσματα εξόδου.  

Ας θεωρήσουμε την ακολουθία “Which sport do you like the most?” και την επιθυμητή 

ακολουθία “Ι Love Cricket”. Η πρώτη λέξη “I” στην επιθυμητή ακολουθία είναι συνδεδεμένη 

με την λέξη “you” στην αρχική ακολουθία. Το ίδιο και με την λέξη “love” που είναι 

συνδεδεμένη με την λέξη “like”. Οπότε, αντί να δίνεται σημασία σε ολόκληρη την 

ακολουθία, δίνεται σημασία σε αυτές της λέξης και το αποτέλεσμα υπολογίζεται με βάση 

αυτές [22]. 

Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, κατά την εκπαίδευση, σε κάθε κατάσταση του 

κωδικοποιητή υπολογίζεται ένα σκορ. Οι καταστάσεις που δίνεται περισσότερη σημασία, 

έχουν σχετικά μεγαλύτερο σκορ από τις υπόλοιπες. Αφού υπολογιστούν τα σκορ κάθε 

κατάστασης, με τον SoftMax αλγόριθμο υπολογίζονται οι βαρύτητες προσοχής. Στην 

συνέχεια υπολογίζεται το διάνυσμα με τα συμφραζόμενα ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον 

αποκωδικοποιητή. 
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2.3.7 Bidirectional Encoder Representations from Transformers Model (BERT) 
 

To BERT ή αλλιώς Bidirectional Encoder Representations from Transformers 

παρουσιάστηκε το 2018, στο άρθρο [23] από ερευνητές της Google AI Language. Πρόκειται 

για την πιο πρόσφατη τεχνολογία που έφερε πολλές αλλαγές σε διάφορες διεργασίες του 

Natural Language Processing όπως το Question Answering. To BERT είναι βασισμένο στους 

Transformers, ένα μοντέλο Deep Learning στο οποίο κάθε στοιχείο εξόδου είναι συνδεδεμένο 

με κάθε στοιχείο εισόδου. Η τεχνική καινοτομία του BERT βασίζεται στην αμφίδρομη 

εκμάθηση. 

Ο στόχος κάθε NLP εργασίας είναι να κατανοήσει την ανθρώπινη φυσική γλώσσα. 

Όσον αφορά το BERT, αυτό σημαίνει να προβλέψει μιας λέξης που λείπει. Τέτοια μοντέλα 

συνήθως εκπαιδεύονται σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, με δεδομένα τα οποία έχουν ετικέτες. 

To BERT όμως έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα χωρίς ετικέτες, από κείμενα της αγγλικής 

Βικιπαίδειας [24] και του Brown Corpus [25] το οποίο περιέχει διάφορα κείμενα στην 

αμερικάνικη αγγλική γλώσσα. 

Οι Transformers παρουσιάστηκαν στο άρθρο [26] και κάνουν χρήση του Attention 

Mechanism. Όπως και στο Seq2Seq μοντέλο που παρουσιάστηκε σε παραπάνω κεφάλαιο, οι 

Transformers είναι μία αρχιτεκτονική που μετατρέπει μια ακολουθία σε μια άλλη (με χρήση 

κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή), αλλά χωρίς την χρήση των RNNs. Στο άρθρο 

αποδεικνύεται πως χρησιμοποιώντας μόνο Attention Mechanism μπορεί να υπάρξει βελτίωση 

σε διάφορες εργασίες του Natural Language Processing. Εξετάζοντας τις γύρω λέξεις, οι 

Transformers δίνουν την δυνατότητα στο BERT να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο της 

λέξης και την πρόθεση του χρήστη. 

Το BERT επι του παρόντος χρησιμοποιείται από την Google για να τη 

βελτιστοποίηση της ερμηνείας των ερωτημάτων των χρηστών στην μηχανή αναζήτησης. 

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για άλλες διάφορες λειτουργίες που αφορούν την 

παραγωγή φυσικής γλώσσας όπως Question Answering, Abstract Summarization, Sentence 

Prediction, αλλά και λειτουργίες που αφορούν την κατανόηση την φυσικής γλώσσα, όπως 

Sentiment Classification, Natural Language inference.  
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2.4 Υλοποιήσεις Chatbot με τεχνικές Deep Learning  

Όπως ειπώθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, το ενδιαφέρων για τα Chatbot έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε, υπάρχουν και πολλές υλοποιήσεις Chatbot με 

τεχνικές Deep Learning που περιεγράφηκαν παραπάνω, για ερευνητικό σκοπό. Σε αυτήν την 

ενότητα παρουσιάζονται μερικές τέτοιες υλοποιήσεις καθώς και τα αποτελέσματα τους. 

Μια ενδιαφέρων υλοποίηση ήταν αυτή της Abonia Sojasingarayar [27] που υλοποίησε 

ένα Chatbot κάνοντας χρήση του Seq2Seq μοντέλου με LSTM κελιά και Attention 

Mechanism. Το Framework που χρησιμοποιήθηκε ήταν το TensorFlow V1.14.0 [28]. Το 

Dataset που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση είναι το Cornell Movie Dialogs Corpus 

[29], περιέχει 220.579. Μετά από καθαρισμό των δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα λεξιλόγιο 

με 6282 λέξεις. Το πείραμα αποτελούταν από τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 

την εκπαίδευση. Η πρώτη προσέγγιση, η οποία δεν απαιτούσε πολλούς υπολογιστικούς 

πόρους, εκπαιδεύτηκε σε προσωπικό υπολογιστή (8th Gen i5-8250U CPU στα 1.60 Hz και 

8GB RAM). Οι υπόλοιπες δύο, εκπαιδευτήκαν στο Google Colab [30] κάνοντας χρήση GPU. 

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, κυρίως στην τρίτη προσέγγιση, όμως τονίζεται 

η ανάγκη για μεγαλύτερο Dataset κατά την εκπαίδευση. 

Άλλη μία υλοποίηση [31] κάνοντας χρήση του μοντέλου Seq2Seq αλλά αυτή την φορά 

με χρήση Gated Recurrent Units (GRUs), τα οποία είναι η νέα γενιά των RNNs και είναι 

παρόμοια με τα LSTM δίκτυα. Το Framework που χρησιμοποιήθηκε ήταν το TensorFlow 

V1.13.0. Και σε αυτή την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε Dataset Cornell Movie Dialogs 

Corpus. Η υλοποίηση πέτυχε ανταγωνιστικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, δύο 

εθελοντές δοκίμασαν το Chatbot με 100 ερωτήσεις και στην συνέχεια αξιολόγησαν τις 

απαντήσεις. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς από τις συνολικά 100 ερωτήσεις το 

80% των απαντήσεων αξιολογήθηκαν ως “OK”, το 9% ως “Not-OK” και το υπόλοιπο 11% 

ως “Inconclusive”.  

 Μια υλοποίηση που τράβηξε πολύ το ενδιαφέρων ήταν το AliMe Chat [32]. 

Πρόκειται για ένα Chatbot που συνδυάζει τεχνικές Ανάκτησης Πληροφορίας (IR), κάνοντας 

χρήση της μετρικής BM25, αλλά και δύο μοντέλων Seq2Seq. Πιο συγκεκριμένα, για μία 

είσοδο επιστρέφονται απαντήσεις με βάση την μετρική ομοιότητας BM25. Οι απαντήσεις 

αυτές ανακατατάσσονται με χρήση ενός μοντέλου Seq2Seq με χρήση Attention Mechanism. 

Εάν η κορυφαία απάντηση ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο όριο, επιστρέφεται ως απάντηση, 



Μοντελοποίηση Διαλόγου με Διαλογικούς Πράκτορες (Chatbots)  

Ράπαϊ Θωμά Α.Μ. 1047142 16 

αλλιώς χρησιμοποιείτε ένα άλλο μοντέλο Seq2Seq με GRUs για παραγωγή απάντησης. Για 

τα ζεύγη ερώτηση-απάντηση, χρησιμοποιήθηκε chatlog της εξυπηρέτησης πελατών και 

περιείχε 9.164.834 ζεύγη. Τα μοντέλα Seq2Seq εκπαιδεύτηκαν στο Framework TensorFlow. 

Για την αξιολόγηση συγκρίθηκαν 4 περιπτώσεις, το μοντέλο IR, το generative Seq2Seq 

μοντέλο, το μοντέλο IR + Rerank και το IR + Rerank + Generative Seq2Seq, με το τελευταίο 

να έχει την καλύτερη απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο IR + Rerank + Generative 

Seq2Seq άγγιξε 60% ακρίβεια ενώ να υπόλοιπα 47%, 52% και 56% αντίστοιχα. 

Το Enterprise to Compute Chatbot (E2Cbot) [33] είναι ένα Open Domain Chatbot που 

έχει εκπαιδευτεί σε διαλόγους της σειράς Star Trek. Πιο συγκεκριμένα το Chatbot αποτελείτε 

από δύο μοντέλα seq2seq, το ένα διαχειρίζεται εισόδους στο στυλ των διαλόγων της σειράς, 

ενώ το δεύτερο για καθημερινούς διαλόγους. Για μία είσοδο οι απαντήσεις που επιστρέφουν 

τα δύο μοντέλα αξιολογούνται κι αν είναι πολύ διαφορετικές χρησιμοποιούνται εναλλακτικές 

απαντήσεις. Για να αποφευχθούν απαντήσεις χωρίς ενδιαφέρων όπως «δεν ξέρω» ή «δεν 

καταλαβαίνω», φτιάχτηκαν κάποιοι κανόνες για προκαθορισμένες απαντήσεις σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά Datasets για την εκπαίδευση των 

μοντέλων. Για την εκπαίδευση του Star Trek μοντέλου φτιάχτηκε ένα Dataset  από διαλόγους 

της σειράς, με τελικό αποτέλεσμα ένα Dataset με  100.990 ζεύγη ερώτηση-απάντηση. Για το 

μοντέλο που διαχειρίζεται καθημερινούς διαλόγους χρησιμοποιήθηκε το Dataset Cornell 

Movie Dialogs Corpus. Τέλος το μοντέλο για την αξιολόγηση εκπαιδεύτηκε με χρήση ενός 

Twitter Dataset που αποτελείτε από 50.000 ζεύγη. Το E2Cbot συγκρίθηκε με ένα παρόμοιο 

Pandora Chatbot. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι το E2Bot ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερο, 

όμως το Pandora Chatbot επέστρεφε πιο σωστές απαντήσεις όσον αφορά την γραμματική. Για 

την ακρίβεια, οι μετρικές αφορούσαν την γραμματική, την συνοχή και το στυλ Star Trek των 

απαντήσεων. Το Pandora Chatbot είχε σκορ 98% όσον αφορά την γραμματική, 60% όσον 

αφορά την συνοχή και 64% όσον αφορά το Star Trek στυλ. Το E2CBot από την άλλη είχε 

σκορ 93%, 73% και 86% σκορ αντίστοιχα στις 3 μετρικές. Συνοψίζοντας, το Pandora Bot 

έφτασε 74% μέσο σκορ ενώ το E2Cbot 84%. 

 Ένα Chatbot που αφορά την επικαιρότητα και την ενημέρωση σε περιόδους κρίσης 

παρουσιάζεται στο άρθρο [34]. Αφορά την παροχή έγκαιρων και ακριβών πληροφοριών 

σχετικά με την πανδημία COVID-19 σε ειδησεογραφικές πλατφόρμες. Η μελέτη δείχνει τα 

πλεονεκτήματα της εφαρμογής των Chatbot κατά την διάρκεια κρίσης, όταν οι ανάγκες του 

κοινού για έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση αυξάνονται ραγδαία. To COVINFO Reporter 
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όπως ονομάστηκε, αναπτύχθηκε σε διάστημα δύο μηνών χρησιμοποιώντας το Quriobot 

Framework λόγω της ευκολίας στην ενσωμάτωση με διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης. Το Chatbot επιστρέφει προκαθορισμένες απαντήσεις με βάση τις πληροφορίες για 

τον COVID-19 που προσφέρονται από την διαδικτυακή πλατφόρμα του BBC. Μέσω της 

διεπαφής του COVINFO Reporter δημοσιογράφοι επιλέγουν το διαδικτυακού περιεχομένου 

από τον ιστότοπο του BBC το οποίο είναι προσβάσιμο από χρήστες που αναζητούν σχετικές 

πληροφορίες. Η αξιολόγηση του Chatbot έγινε από δύο διαφορετικές ομάδες φοιτητών που 

αποτελούνταν από 45 φοιτητές οι κάθε μια. Το Chatbot αξιολογήθηκε θετικά όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα του, αν και ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ορισμένα τεχνικά 

προβλήματα. Οι πλειονότητα έμεινε ευχαριστημένη καθώς και συμφώνησαν πως το Chatbot 

είναι αξιόπιστο. 

Στο άρθρο [35] παρουσιάζεται μία λύση για την αντικατάσταση του συστήματος 

υποστήριξης πελατών στο αεροδρόμια της Βενετίας μέσω ενός Chatbot. To Chatbot 

αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Azure Bot Service και το Microsoft Bot 

Framework. Το Azure Bot Service σε συνδυασμό με το LUIS, το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την κατανόηση της πρόθεσης του χρήστη, αλλά και του QnA Maker, το οποίο είναι ένα 

εργαλείο για την δημιουργία ερωτήσεων και απαντήσεων, έκαναν εφικτό να αναπτυχθεί αυτό 

το Chatbot. Πιο συγκεκριμένα, το chatbot έχει λειτουργίες όπως συχνές ερωτήσεις, γενικές 

ερωτήσεις που συλλέγονται στο τηλεφωνικό κέντρο του αεροδρομίου, πληροφορίες για 

πτήσεις. Πληροφορίες για μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, διάφορες πληροφορίες για 

το αεροδρόμια αλλά και για χαμένες αποσκευές και αντικείμενα. To Chatbot σε αρχική φάση 

ήταν διαθέσιμο σε δυο γλώσσες, τα Ιταλικά και τα Αγγλικά, και μόνο μέσω του αεροδρομίου. 

Στόχος είναι το chatbot να αναπτυχθεί σε περισσότερες γλώσσες και να είναι διαθέσιμο σε 

περισσότερα κανάλια όλο το 24ωρο.  

Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει και την ανάγκη για μεγαλύτερο 

ανθρώπινο στα τμήματα υποστήριξης πελατών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με ένα 

Chatbot για Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) [36]. Σε αυτό το άρθρο προτείνεται ένα μοντέλο 

βασισμένο στα RNNs με LSMT κελιά που κατηγοριοποιεί τις φράσεις σε κλάσεις, η κάθε 

κλάση έχει και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Για την εκμάθηση και την αξιολόγηση του 

μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν 2.636 ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων. Στην συνέχει, τα εν 

λόγω ζεύγη κατηγοριοποιήθηκαν σε 80 κλάσεις χειροκίνητα, με την κάθε κλάση να έχει έναν 

αναγνωριστικό ακέραιο. Οι ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εκμάθηση ενώ οι 
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απαντήσεις θα επιστρέφονται στον χρήση από το Chatbot. Τα στάδια της προεπεξεργασίας 

των ερωτήσεων ήταν τρία. Το πρώτο στάδιο είναι το Tokenization, κατά το οποίο η κάθε 

φράση μετατρέπεται σε έναν πίνακα που κάθε κελί του περιέχει μία λέξη. Το δεύτερο στάδιο 

είναι η συσχέτιση με το λεξιλόγιο, κατά το οποίο οι πίνακες μετατρέπονται σε διανύσματα 

και κάθε στοιχείο του διανύσματος είναι το αναγνωριστικό της αντίστοιχης λέξης. Το 

τελευταίο στάδιο της προεπεξεργασίας είναι το padding στο οποίο στα διανύσματα που 

δημιουργήθηκαν προθέτονται μηδενικά στοιχεία από τα αριστερά και γίνονται όλα σταθερού 

μήκους. Στην συνέχεια ακολούθησε η εκμάθηση και η αξιολόγηση. Από την αξιολόγηση, το 

13,64% των ερωτήσεων αγνοήθηκαν καθώς δεν υπήρχε σωστή απάντηση για τέτοιες 

ερωτήσεις, το υπόλοιπο 86,64% επεξεργάστηκαν κι απαντήθηκαν με 93.2% ακρίβεια. 
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Μεθοδολογία και Ανάπτυξη Συστήματος 

 

 

Με την πανδημία του COVID-19 να έχει φέρει τεράστια ανησυχία και 

αποσταθεροποίηση σε όλο τον πλανήτη, η ανάγκη για άμεση και ακριβή πληροφορία σχετικά 

με την πανδημία είναι μεγάλη. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια 

προσπάθεια για ανάπτυξη Chatbot που απαντά σε ερωτήσεις χρηστών σχετικά με την 

πανδημία. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο πεδίο γνώσης καθώς οι πληροφορίες συνεχώς 

αλλάζουν. Οι απαντήσεις που θα παρέχει το Chatbot θα πρέπει να έχουν μεγάλη ακρίβεια 

καθώς, σε αντίθεση με άλλα πεδία, λάθος πληροφορίες σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα θα ήταν 

απαγορευτικές. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για περεταίρω εξοικείωση και έρευνα στο πεδίο 

των Chatbot, αναπτύχθηκαν τρία Chatbot χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και 

εργαλεία για το καθένα. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο Chatbot που αναπτύχθηκε είναι βασισμένο στο Seq2Seq 

μοντέλο με Attention Mechanism. Το μοντέλο χρησιμοποιεί Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα με 

LSTM κελιά. Το μοντέλο αυτό αρχικά εκπαιδεύτηκε σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων που 

περιείχε διαλόγους από ταινίες. Αυτό έγινε για να διαμορφωθεί μία εικόνα σχετικά με το πώς 

συμπεριφέρεται το μοντέλο για open domain Chatbot. Στην συνέχεια το ίδιο μοντέλο 

εκπαιδεύτηκε σε ένα μικρότερο  σύνολο δεδομένων με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με 

την πανδημία, το οποίο είναι και το πεδίο που μας ενδιαφέρει.  
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 Η δεύτερη υλοποίηση αφορά ένα Question Answering Chatbot που απαντά σε 

ερωτήσεις με βάση κάποιο συγκεκριμένο κείμενο. Για αυτή την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε 

το BERT for Question Answering. Όμως, λόγω του ότι μας αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο 

πεδίο γνώσης, το pre-train μοντέλο εκπαιδεύτηκε ξανά ή αλλιώς έγινε fine-tuned σε ένα 

σύνολο δεδομένων για τον COVID-19. Χρησιμοποιήθηκε όμως και το είδη εκπαιδευμένο 

BERT for Question Answering ώστε να γίνει μία σύγκριση και των δύο, στις ίδιες ερωτήσεις.  

Συνεχίζοντας στην τρίτη υλοποίηση, χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Azure Bot 

Service με το Microsoft Bot Framework σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες LUIS και QNA 

Maker που είναι διαθέσιμα από το Azure Cloud. Το Azure Bot Service είναι η υπηρεσία που 

θα φιλοξενήσει το Chatbot το οποίο αναπτύχθηκε με το εργαλείο Bot Framework Composer. 

Το Chatbot χρησιμοποιεί την υπηρεσία LUIS για Intent Recognition ή αλλιώς την πρόθεση 

του χρήστη. Στο εργαλείο QNA Maker δημιουργήθηκε μια βάσης πληροφορίας που θα 

συνδεθεί κι αυτή με το Chatbot. Η βάση πληροφορίας περιέχει ζεύγη από ερωτήσεις και 

απαντήσεις που αντλήθηκαν από FAQs σχετικά με την πανδημία που υπάρχουν στον 

ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) [37].   

Τέλος, αναπτύχθηκε ένα Web App χρησιμοποιώντας το Flask Framework της Python 

ώστε να φιλοξενήσει τα Chatbot που αναπτύχθηκαν. Το Flask Web App φιλοξενείται κι αυτό 

σε αντίστοιχη υπηρεσία Web App της Azure Cloud. 

Σε αυτή την ενότητα, αρχικά παρουσιάζονται κάποια από τα διαθέσιμα εργαλεία για 

την ανάπτυξη ενός Chatbot. Στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομερώς οι υλοποιήσεις για το 

κάθε Chatbot με τα αντίστοιχα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται μία 

σύντομη περιγραφή της ανάπτυξης της ιστοσελίδας, της ενσωμάτωσης των Chatbot στον 

ιστότοπο καθώς και το ανέβασμα του ιστότοπου στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

3.1 Framework και Περιβάλλοντα Υλοποίησης 

Τα Chatbot Frameworks είναι εργαλεία για την ανάπτυξη ενός Chatbot. Απλοποιούν 

την διαδικασία ανάπτυξης αλλά και διασύνδεσης ενός Chatbot με δημοφιλείς πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook Messenger, Slack, WhatsApp ακόμη και με 

φωνητικούς βοηθούς όπως Alexa της Amazon και το Google’s Assistant. Σε αυτήν την 

ενότητα παρουσιάζονται διάφορα Frameworks που είναι διαθέσιμα online. Παρακάτω 

παρουσιάζονται κάποια από τα πιο δημοφιλή Framework. 
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3.1.1 Microsoft Bot Framework 
 

Το Azure Bot Service είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από τη Cloud πλατφόρμα 

Azure της Microsoft [38] που διευκολύνει την διαδικασία ανάπτυξης ενός Chatbot αλλά και 

ενσωμάτωσης του σε διάφορα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ιστότοπους. Σε 

συνδυασμό με δύο βασικές υπηρεσίες, το QnA Maker [39] για την ανάπτυξη ενός FAQ 

Chatbot και το LUIS (Language Understanding Intelligent Service) [40] για την κατανόηση 

φυσικής γλώσσας του χρήστη, δίνει την δυνατότητα για την δημιουργία πολύ ισχυρών 

Chatbot . 

Το QnA Maker είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Τα FAQ Chatbot που έχουν φτιαχτεί με 

αυτό το εργαλείο απαντάνε σε ερωτήσεις χρηστών με φυσικό τρόπο  συνομιλίας. Είναι ικανό 

να παρέχει χρήσιμες απαντήσεις και σε ημι-δομημένες  ερωτήσεις λόγω των language 

processing τεχνικών. Για να φτιάξει κάποιος ένα Chatbot με αυτό το εργαλείο θα χρειαστεί να 

φτιάξει ένα knowledge base όπου είναι αποθηκευμένη η γνώση, δηλαδή τα ζεύγη ερωτήσεων 

και απαντήσεων. Το QnA Maker επιτρέπει την δημιουργία και την διαχείριση ενός 

Knowledge Base εύκολα και χωρίς κώδικα με το φιλικό UI σε μια online πλατφόρμα. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί στον τομέα των FAQ μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν το 

Knowledge Base για το Chatbot, χωρίς να χρειάζεται τεχνικός. Το Knowledge στην συνέχεια 

μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε διάφορα APIs και να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο είτε σε 

συνδυασμό με κάποιο άλλο Chatbot.  

Το LUIS (Language Understanding Intelligent Service) είναι μία υπηρεσία API που 

παρέχεται κι αυτή από την Azure Cloud της Microsoft. Ένα Chatbot δρομολογεί την είσοδο 

του χρήστη στην υπηρεσία LUIS και αυτό εφαρμόζει τεχνικές μηχανικής μάθησης για να 

προβλέψει τον σκοπό την πρόθεση του χρήστη. Είναι δηλαδή μία μηχανή για Intent 

Recognition που παρέχει το intent με το καλύτερο σκορ βασισμένο στην είσοδο του χρήστη. 

Το LUIS πέρα από Intents αναγνωρίζει και Entities, οντότητες δηλαδή που περιέχονται στην 

φράση του χρήστη για καλύτερη κατανόηση της πρόθεσης του χρήστη αλλά και για 

ανάκτηση πληροφοριών από την είσοδο του χρήστη. To LUIS παρέχει κι αυτό μία online 

πλατφόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει και να επεξεργαστεί τα Intents, τα 

Entities καθώς και training phrases. 
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To Microsoft Bot Composer [41] είναι το Framework που παρέχει η Microsoft για την 

ανάπτυξη ενός Chatbot. Το εργαλείο αυτό είναι βασισμένο στην C# και παρέχει ένα πολύ 

χρειστικό GUI. Aπλοποιεί πάρα πολύ την διαδικασία ανάπτυξης ενός Chatbot καθώς και δίνει 

την δυνατότητες για περίπλοκες ροές διαλόγων με πολλούς γύρους, την συλλογή δεδομένων 

από τους χρήστες όπως και proactive messaging, δηλαδή το Chatbot να προσεγγίζει τον 

χρήστη.  Όλες αυτές οι δυνατότητες, η ενεργή κοινότητα πίσω από το εργαλείο καθώς και η 

εύκολη διασύνδεση με εργαλεία όπως QNA Maker, LUIS και Logic Apps, καθιστούν το 

Microsoft Βοt Framework, αλλά και γενικά τα Azure Services, ένα από τα καλύτερα εργαλεία 

για την ανάπτυξη ενός Chatbot. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 

Παράδειγμα Ροής ενός LUIS bot [42] 
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3.1.2 Dialogflow 
 

Το Dialogflow της Google είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη Chatbot, 

παλαιότερα γνωστή ως API.ai. H δυνατότητα του Dialogflow να ενσωματώνεται σε σχεδόν 

όλες τις πλατφόρμες, το καθιστά ένα από τα δημοφιλέστερα Chatbot Framework [42]. Η 

βασική έκδοση είναι δωρεάν, με σκοπό να είναι μία καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να 

εξοικειωθεί με την διαδικασία ανάπτυξης Chatbot. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

δοκιμάστηκε μία απλή περίπτωση χρήσης του εργαλείου αυτού [43]. 

Το Dialogflow παρέχει ένα πολύ φιλικό UI για την ανάπτυξη ενός chatbot. Τα βήματα 

που περιγράφουν την διαδικασία της ανάπτυξης ενός απλού Weather Chatbot είναι τα εξής: 

Εικόνα 7 

Παράδειγμα διαλόγου για συλλογή της ηλικίας του χρήστη. 
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1.  Δημιουργία Agent (Όνομα και Γλώσσα) 

 

2.  Δήλωση Intent 

 

Τα Intents αφορούν την πρόθεση του χρήστη με σκοπό να λάβει ανάλογη απάντηση από το 

Chatbot. Φτιάχνοντας ένα νέο Intent, θα πρέπει να δηλώσουμε τις φράσεις που περιμένουμε 

από των χρήστη να δώσει ως είσοδο για το συγκεκριμένο Intent (Training Phrases), όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 9. Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουμε τις απαντήσεις που θα 

πρέπει να επιστρέψει το Chatbot (Responses), Εικόνα 10. 

 

 

Εικόνα 8 

Δημιουργία 

Agent στο 

Dialogflow 

Εικόνα 9 

Δήλωση των training Phrases 
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3.  Δοκιμή 

Κατά την ανάπτυξη, όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 11, υπάρχει η επιλογή Try it now για 

την δοκιμή του Chatbot. 

Εικόνα 11 

Δοκιμή του Chatbot με είσοδο “Weather for today”, φαίνεται ότι αναγνώρισε επιτυχώς το 

Intent και επέστρεψε την προκαθορισμένη απάντηση. 

Εικόνα 10 

Δήλωση των απαντήσεων. 
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3.1.3 Amazon Lex 
 

Το Amazon Lex είναι άλλο ένα Framework για την ανάπτυξη Chatbot που 

προσφέρεται από την Cloud πλατφόρμα της Amazon, AWS. Το Amazon Lex παρέχει 

λειτουργεία βασισμένη στο Deep Learning για αυτόματη αναγνώριση ομιλίας για την 

μετατροπή ομιλίας σε κείμενο καθώς και λειτουργίες για κατανόηση της φυσικής γλώσσας  

(NLU). Με το Amazon Lex, οι ίδιες λειτουργίες που τροφοδοτούν τo Chatbot Alexa της 

Amazon είναι πλέον διαθέσιμες για οποιοδήποτε προγραμματιστή. Παρέχει επίσης SDK για 

την ανάπτυξη Chatbot σε εφαρμογές iOS και Android. Όσον αφορά το κόστος, το AWS 

χρεώνει pay-as-you-go για τις υπηρεσίες της, οπότε δεν υπάρχουν προπληρωμές ή ελάχιστες 

χρεώσεις [44]. Η διαδικασία για την ανάπτυξη ενός απλού Chatbot με αυτό το εργαλείο, είναι 

παρόμοια με αυτή στο Dialogflow της Google.  

 

3.1.4 Wit.ai 
 

To Wit.ai είναι ένα ανοιχτού κώδικα Framework για την ανάπτυξη ενός Chatbot [45]. 

To Facebook απέκτησε το Wit.ai το 2015, παρόλα αυτά όμως το εργαλείο παραμένει 

ανοιχτού κώδικα. Τα Chatbot που φτιάχνονται είναι κι αυτά ανοιχτού κώδικα. Με αυτόν τον 

τρόπο, οποιοσδήποτε προγραμματιστής δεν χρειάζεται να αρχίσει από το μηδέν για την 

ανάπτυξη ενός Chatbot με αυτό το εργαλείο. Ένα άλλο πλεονέκτημα του Wit.ai είναι ότι η 

διασύνδεση ενός Chatbot με το Facebook Messenger είναι πού απλή. 

 

3.1.5 IBM Watson Assistant 
 

To ΙΒΜ Watson Assistant είναι άλλο ένα Framework για την ανάπτυξη Chatbot [46]. 

Όσον αφορά τις δυνατότητες του, ανταγωνίζεται παρόμοια Frameworks όπως Amazon Lex, 

Dialogflow και Microsoft Bot που περιεγράφηκαν παραπάνω. Μεγάλες εταιρίες επιλέγουν 

αυτό το εργαλείο για την ανάπτυξη Chatbot για διάφορους σκοπούς. Παρόλα αυτά, το 

εργαλείο αυτό παρέχει και δωρεάν έκδοση ακόμη και γραφικό UI, ώστε και μη-

προγραμματιστές να μπορούν να φτιάχνουν και να διαχειρίζονται Chatbots.  

 

3.1.6 RASA 
 

Το RASA Stack είναι μια συλλογή με ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκες μηχανικής 

μάθησης για την ανάπτυξη Chatbot. Παρέχει επίσης μια πλατφόρμα επι πληρωμή για 
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εταιρίες. Το RASA Stack αποτελείτε από δύο κύρια στοιχεία, το RASA Core και το RASA 

NLU. Το RASA Core είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη ενός Chatbot, ενώ το RASA NLU 

είναι μια λειτουργία για κατανόηση φυσικής γλώσσας [42]. Τέλος, το RASA Stack είναι 

βασισμένο στην Python και χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη TensorFlow για την εκπαίδευση. 

 

3.1.7 Keras 
 

Μια από τις πιο ισχυρές και εύχρηστες βιβλιοθήκες της Python για την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση μοντέλων Deep Learning είναι το Keras [47]. Είναι ένας συνδυασμός των 

βιβλιοθηκών TensorFlow και Theano. Με τις βιβλιοθήκες του Keras, ο προγραμματισμός 

μοντέλων είναι πολύ εύκολος. Έχει απλή αρχιτεκτονική με σκοπό να είναι εύκολα κατανοητό 

και η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης είναι απλή. Το Keras μπορεί επίσης να τρέξει σε 

μεγάλες συστάδες από GPU. Έτσι και για την εκπαίδευση ενός Chatbot, το Keras είναι ένα 

πολύ ισχυρό εργαλείο. 

 

3.2 Seq2Seq Chatbot 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρώτη υλοποίηση Chatbot στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Μετά από εκτενή έρευνα σε διάφορες σχετικές 

υλοποιήσεις, εργαλεία αλλά και αρχιτεκτονικές υλοποίησης επιλέχθηκε το μοντέλο Seq2Seq 

με LSTM. Το μοντέλο αυτό επιλέχθηκε καθώς είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική ανάπτυξης 

ενός Generative Chatbot, επίσης έφερε τεράστιες αλλαγές σε διαδικασίες NLP και σε 

υλοποιήσεις Chatbot.  

Ένα σημαντικό βήμα πριν την υλοποίηση είναι η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου. 

Μετά από έρευνα στα διαθέσιμα Chatbot Framework επιλέχθηκε το Keras.  Το Keras είναι 

ένα  από τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία για Natural Language Processing, εύκολο στην 

χρήση και στη δημιουργία Νευρωνικών Δικτύων. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του 

εργαλείου αυτού, είναι ότι το Keras παρέχει ένα πολύ καλό εγχειρίδιο στους 

προγραμματιστές, με χρήσιμο κώδικα και παραδείγματα που βοηθάνε στην εξοικείωση και 

κατανόηση των μεθόδων. Τέλος, το Keras έχει μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα 

προγραμματιστών. Με πολλούς ανοιχτούς κώδικες και μεγάλη ανταπόκριση χρηστών για 
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αποσφαλμάτωση   κώδικα σε  σχετικές   πλατφόρμες καθώς και με βάση όλα τα παραπάνω, 

το Keras θεωρήθηκε το καταλληλότερο εργαλείο για αυτή την υλοποίηση. 

Η ανάπτυξη ενός Chatbot απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων κατά την διαδικασία της 

εκμάθησης. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται πολλοί υπολογιστικοί πόροι. Μια καλή λύση 

παρέχει το Google Research, με το Google Colab [48] το οποίο είναι και το περιβάλλον που 

αναπτύχθηκε το Chatbot. Το Google Colab είναι δωρεάν και επιτρέπει την συγγραφή και την 

εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα σε Python μέσω του προγράμματος περιήγησης. Είναι μια 

υπηρεσία Jupyter Notebook, που δεν απαιτεί εγκατάσταση. Επιπλέον, παρέχει δωρεάν 

πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους συμπεριλαμβανομένων των GPU. Πιο συγκεκριμένα, 

το Colab παρέχει μία Hyper-Threaded Xeon CPU στα 2.3 GHz, 13 GB μνήμη RAM, 70 GB 

σκληρό δίσκο και μια Tesla K80 GPU. Τέλος, το Colab επιτρέπει και την σύνδεση με το 

Google Drive, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο στην άμεση πρόσβαση σε Dataset ή την 

αποθήκευση μοντέλων όπως θα δούμε αργότερα. 

 

3.2.1 Προεπεξεργασία Δεδομένων 
 

Η ανάπτυξη ενός Generative Model Chatbot χρειάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων με 

σκοπό το Chatbot να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά τα δεδομένα και να είναι σε θέση να 

επιστρέφει σωστές απαντήσεις. Ζεύγη από ερωτήσεις και απαντήσεις τροφοδοτούνται στο 

μοντέλο κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή (Seq2Seq), το μοντέλο εκπαιδεύεται πάνω σε αυτά 

τα δεδομένα ώστε να μπορέσει προβλέψει απάντηση με βάση κάποια άγνωστη είσοδο. 

Υπάρχουν πολλά έτοιμα Dataset για υλοποιήσεις Chatbot που είναι στην μορφή ερώτηση 

απάντηση. Κατά την ανάπτυξη, το Dataset που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Cornell Movie 

Dialogue Corpus [29].  To Cornell Movie Dialogue  Corpus  περιέχει 220.579 ανταλλαγές 

διαλόγων από 617 ταινίες. Στην συνέχεια όμως, χρησιμοποιήθηκε άλλο Dataset που αφορά 

τον COVID-19, στο ίδιο μοντέλο και περιγράφεται παρακάτω. Η διαδικασία  της προ 

επεξεργασίας δεδομένων είναι ίδια για όλα τα Dataset.  

Το  Cornell Movie Dialogue Corpus αποτελείται από δύο αρχεία, το  movie_lines.txt 

που περιέχει τους διαλόγους και το movie_conversations.txt που περιέχει την ροή των 

διαλόγων.   Το πρώτο αρχείο αποτελείται από Line ID, Character ID, Movie ID, Name  και 

Line, διαχωρισμένα με ‘+++$+++’. Από αυτό το αρχείο κρατιέται μόνο το Line ID και το 

Line.  Το δεύτερο αρχείο αποτελείται από Character1 ID, Character2 ID, Movie ID και 

Conversation Exchange, όπου είναι ένας πίνακας που περιέχει Line Ids, επίσης διαχωρισμένα 
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από ‘+++$+++’. Από το δεύτερο αρχείο, κρατιέται μόνο ο πίνακας με τις ανταλλαγές 

διαλόγων.  Στην συνέχεια, με βάση αυτόν τον πίνακα δημιουργούνται δύο λίστες Questions 

και Answers για ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα από το μοντέλο του κωδικοποιητή-

αποκωδικοποιητή.  

Μετά την δημιουργία των δύο λιστών, οι προτάσεις καθαρίζονται από οποιοδήποτε 

σύμβολο εκτός του λατινικού αλφαβήτου και μετατρέπονται όλα τα γράμματα σε πεζούς 

χαρακτήρες. Κατά τον καθαρισμό από ειδικούς χαρακτήρες, οι συντομογραφίες με 

απόστροφο αντικαθίστανται με ολόκληρες λέξεις, για παράδειγμα το ‘what’s’ 

αντικαθίστανται με το ‘what is’. Στην συνέχεια, όλες οι προτάσεις σε αυτές τις λίστες 

ελέγχονται για το μήκος τους. Οι προτάσεις με λιγότερες από 2 και περισσότερες από 5 λέξεις 

αφαιρούνται. Επιπρόσθετα, γίνεται καταμέτρηση για το πόσες φορές εμφανίζεται κάθε λέξη 

Dataset. Τέλος, αφαιρούνται οι λέξεις που εμφανίζονται λιγότερο από 2 φορές και 

δημιουργείται το λεξιλόγιο ή αλλιώς vocabulary. Το λεξιλόγιο περιέχει μοναδικές λέξεις 

καθώς και Word ID για κάθε λέξη. Επίσης, προστίθενται τα tokens <PAD>, <SOS>, <EOS> 

και <UNK> στο λεξιλόγιο , για λόγους που περιγράφονται παρακάτω. Το τελικό Dataset 

αποτελείτε από 22.278 ζεύγη ερωτήσεων απαντήσεων και 5848  μοναδικές λέξεις. 

Πριν αρχίσει η εκπαίδευση, οι προτάσεις χρειάζεται να μετατραπούν σε σταθερού 

μήκους ακολουθίες τις οποίες θα μπορεί να διαχειριστεί το μοντέλο κωδικοποιητή-

αποκωδικοποιητή. Οι δύο λίστες Questions και Answers, είναι οι είσοδοι του κωδικοποιητή 

και του αποκωδικοποιητή αντίστοιχα. Αρχικά για την λίστα του αποκωδικοποιητή, στην αρχή 

και στο τέλος κάθε πρότασης προστίθενται τα tokens <SOS> και <EOS> αντίστοιχα. Το 

<SOS> ή αλλιώς Start Of Stream σηματοδοτεί την αρχή κάθε πρότασης, ενώ το <EOS> ή 

αλλιώς End Of Stream σηματοδοτεί το τέλος της. Σε αυτό το σημείο, όλες οι λέξεις οι οποίες 

δεν υπάρχουν στο vocabulary αντικαθίστανται με το token <UNK>. Έπειτα, οι προτάσεις σε 

κάθε λίστα μετατρέπονται σε ακολουθίες, με κάθε ακολουθία να περιέχει τα Word IDs για 

κάθε λέξη στην πρόταση αυτή.  

Για να λυθεί το πρόβλημα του μεταβλητού μήκους προτάσεων, γίνεται padding στις 

ακολουθίες. To padding διαμορφώνει όλες τις ακολουθίες έτσι ώστε να έχουν σταθερό μήκος 

10 λέξεων, βάζοντας tokens <PAD> στο τέλος κάθε πρότασης μέχρι να φτάσει το επιθυμητό 

μήκος. Στις ακολουθίες, το <PAD> αναπαριστάτε από το 0. Στην Εικόνα 12, φαίνεται η 

διαδικασία της προεπεξεργασίας δεδομένων για την δημιουργία των εισόδων του 

κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή, καθώς και για την δημιουργία της εξόδου του 
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αποκωδικοποιητή. Για την έξοδο του αποκωδικοποιητή, σε κάθε ακολουθία της εισόδου του, 

αφαιρείται απλά το <EOS> token και προστίθεται ένα μηδενικό στο τέλος της ακολουθίας 

που αντιπροσωπεύει το <PAD> token. Τέλος, η έξοδος του αποκωδικοποιητή μετατρέπεται 

σε έναν binary πίνακα με την τεχνική One-Hot Encoding. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 

ακολουθία υπάρχουν 10 διανύσματα που αντιπροσωπεύουν τις 10 λέξεις που έχει κάθε 

ακολουθία. Τα διανύσματα αυτά έχουν το ίδιο μήκος με το λεξιλόγιο, κάθε διάνυσμα περιέχει 

μηδενικά, εκτός από την θέση της λέξης -που αντιπροσωπεύει- στο λεξιλόγιο, που είναι 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 12 

Προ επεξεργασία Δεδομένων 
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3.2.2 Εκπαίδευση Μοντέλου 
 

Αφού τελειώσει η προεπεξεργασία των δεδομένων, θα πρέπει να φτιαχτεί το μοντέλο 

το οποίο θα εκπαιδευτεί με βάση αυτά τα δεδομένα. Το μοντέλο αποτελείται από διάφορα 

επίπεδα ή αλλιώς Layers που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό το μοντέλο να εκπαιδευτεί 

στο να προβλέπει την έξοδο βάση κάποιας εισόδου. Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η 

αρχιτεκτονική του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του Chatbot. 

Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από το Input Layer του κωδικοποιητή και αυτό του 

αποκωδικοποιητή. Τα Input Layers, είναι αυτά που εισάγουν τα δεδομένα στο μοντέλο για 

περαιτέρω επεξεργασία από επακόλουθα Layers. Το μήκος τους είναι 10 όσο και το  σταθερό 

μήκος των ακολουθιών. H έξοδοι των δύο Input Layers συνδέονται με το δεύτερο επίπεδο το 

οποίο είναι το Embedding Layer. Όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο ΙΙ στην ενότητα Word 

Embedding, οι λέξεις αναπαρίστανται από διανύσματα σε έναν διανυσματικό χώρο 50 

διαστάσεων. Έτσι, τα διανύσματα λέξεων που σχετίζονται μεταξύ τους, έχουν μικρή κλίση 

μεταξύ τους. Για το Embedding Layer χρησιμοποιήθηκαν διανύσματα από το pre-trained 

GloVe Embeddings 50 διαστάσεων [18] ως αρχικά διανύσματα. Κάθε λέξη από το λεξιλόγιο 

που δημιουργήθηκε κατά την προεπεξεργασία δεδομένων, ανθίσταται από το αντίστοιχο 

GloVe διάνυσμα. Η έξοδος του Embedding Layer συνδέεται με την είσοδο του κωδικοποιητή 

και του αποκωδικοποιητή.  

Ο κωδικοποιητής αποτελείται από δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ένα 

Bidirectional LSTM Layer. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα Layer, που αποτελείται από 

το δύο LSTM Layers, το Forward LSTM και το Backward LSTM. Το καθένα από αυτά τα 

Layers έχει 400 κελία, κάθε κελί έχει μία εσωτερική κατάσταση “state c” και η έξοδος του 

κάθε κελιού καλείτε hidden state ή αλλιώς “state h”. Το δεύτερο επίπεδο του κωδικοποιητή 

αποτελείται από δύο Concatenate Layers, το ένα συνενώνει τις εσωτερικές καταστάσεις κάθε 

LSTM δικτύου, forward state c και backward state c, ενώ το δεύτερο Concatenate Layer 

συνενώνει τα hidden states κάθε LSTM δικτύου, forward state h και backward state h. 

Στην συνέχεια, περνάμε στο επίπεδο του αποκωδικοποιητή. Ο αποκωδικοποιητής 

είναι ένα LSTM Layer με 800 κελιά. Η είσοδος του προέρχεται από το Embedding Layer και 

οι έξοδοι από τα Concatenate Layers του κωδικοποιητή λειτουργούν ως αρχικές καταστάσεις 

των “state c” και “state h” αντίστοιχα, για τα κελιά του LSTM δικτύου του αποκωδικοποιητή. 

Η έξοδος του κωδικοποιητή μαζί με την έξοδο του αποκωδικοποιητή συνδέονται στην είσοδο 
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του Attention Layer. Για το Attention Layer χρησιμοποιήθηκε έτοιμη υλοποίηση σε Keras 

[49].  

Τέλος, η έξοδος του Attention Layer μαζί με την έξοδο του LSTM Layer του 

αποκωδικοποιητή συνενώνονται σε ένα άλλο Concatenate Layer. Η έξοδος του Concatenate 

Layer συνδέεται με την είσοδο ενός Dense Layer το οποίο είναι και το τελευταίο επίπεδο του 

μοντέλου. Το Dense Layer παράγει την έξοδο του μοντέλου. Στην Εικόνα 13 φαίνεται 

αναπαράσταση του μοντέλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 13 

Αναπαράσταση μοντέλου από την βιβλιοθήκη plot_model του Keras 
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Αφού δημιουργηθεί το μοντέλο, αρχίζει η εκπαίδευση με τα δεδομένα που 

προεπεξεργάστηκαν, για 100 εποχές εκπαίδευσης. Στην Εικόνα 15, φαίνεται η συμπεριφορά 

του μοντέλου κατά την εκμάθηση. Η ακρίβεια ή αλλιώς accuracy εκφράζει την ακρίβεια του 

μοντέλου, δηλαδή πόσες σωστές εκτιμήσεις έκανε το μοντέλο σε κάθε εποχή εκπαίδευσης. Η 

αστοχία του μοντέλου ή αλλιώς loss υπολογίζεται από την συνάρτηση Categorical 

Crossentropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14 

Σύνοψη μοντέλου 

Εικόνα 15 

Accuracy vs. Loss graph 
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3.2.3 COVID-19 Chatbot 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το παραπάνω μοντέλο εκπαιδεύτηκε εκ νέου, αυτή την φορά 

όμως με ένα μικρότερο Dataset [50] που περιέχει ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά 

με τον COVID-19. Οι ερωτήσεις αυτές δημιουργήθηκαν από την κοινότητα της  Stack 

Exchange. 

Η διαδικασία της προ επεξεργασίας δεδομένων και της εκπαίδευσης είναι η ίδια με την 

παραπάνω, με την μόνη διαφορά το μήκος των προτάσεων. Σε αυτό το σύνολο δεδομένων το 

μήκος προτάσεων είναι σχετικά μεγαλύτερο, οπότε κατά την προ επεξεργασία, οι προτάσεις 

που ελέγχονται μπορούν να έχουν μήκος μέχρι και 20 λέξεις. Τελικά, το μοντέλο 

εκπαιδεύτηκε συνολικά σε 642 ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων και το μέγεθος του 

λεξιλογίου είναι 3369 λέξεις. Παρακάτω φαίνονται η σύνοψη του μοντέλου καθώς και η 

συμπεριφορά του κατά την εκπαίδευση. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16 

Σύνοψη μοντέλου COVID-19 
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3.3 Question Answering Chatbot με την χρήση BERT 

 

Ως δεύτερη υλοποίηση θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο που απαντά σε ερωτήσεις σχετικά 

με τον COVID-19 με βάση κάποιο προκαθορισμένο κείμενο. Το BERT μοντέλο, εάν γίνει 

fine-tune, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής 

Γλώσσας (NLP). Έτσι, σε αυτή την υλοποίηση, θα ξανά εκπαιδευτεί το BERT μοντέλο ώστε 

να χρησιμοποιηθεί για να απαντάει σε ερωτήσεις χρηστών με βάση κάποιο κείμενο. Η 

εκπαίδευση θα γίνει με βάση ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις 

για τον COVID-19. Στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί και ένα είδη fine-tuned BERT μοντέλο 

για Question Answering, που έχει εκπαιδευτεί σε ένα ευρύτερο πεδίο με μεγαλύτερο όγκο 

δεδομένων. Σκοπός είναι, να συγκριθούν τα δύο μοντέλα ως προς την ακρίβεια των 

απαντήσεων. 

Το BERT αποτέλεσε μία πολύ μεγάλη καινοτομία και έφερε πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα στον κλάδο της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP). Αυτός ήταν και ο 

βασικότερος λόγος που επιλέχθηκε για περαιτέρω εύρυνα σε αυτή την υλοποίηση. Υπάρχουν 

δύο BERT μοντέλα, το BERT-Base και το BERT-Large. Το BERT-Large χρειάζεται πάρα 

Εικόνα 17 

Accuracy vs. Loss graph COVID-19 

 



Μοντελοποίηση Διαλόγου με Διαλογικούς Πράκτορες (Chatbots)  

Ράπαϊ Θωμά Α.Μ. 1047142 36 

πολύ μνήμη και είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, για 

τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί το BERT-Base. 

• BERT-Base: 12-layers, 768-hidden, 12-heads, 110M parameters 

• BERT-Large: 24-layers, 1024-hidden, 16-heads, 340M parameters 

Το  Google Colab δίνοντας πρόσβαση σε GPU και σε συνδυασμό με το TensorFlow 

for GPU μαζί με την βιβλιοθήκη του Keras, απλοποίησαν σε ικανοποιητικό βαθμό την όλη 

διαδικασία ανάπτυξης και εκπαίδευσης στην προηγούμενη υλοποίησή. Για τον λόγο αυτό, το 

περιβάλλον αλλά και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την δεύτερη υλοποίηση, θα 

είναι τα ίδια με αυτά της πρώτης. 

 

3.3.1 Προ επεξεργασία δεδομένων 

 

Στο Question Answering BERT, το μοντέλο δέχεται κάποιο κείμενο, μια ερώτηση 

σχετικά με το κείμενο αυτό, την απάντηση αλλά και τις θέσεις στις οποίες αρχίζει και 

τελειώνει η απάντηση μέσα στο κείμενο. Το Dataset το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να 

εκπαιδευτεί το BERT-Base είναι το Covid-QA [51] που περιέχει 2019 αντικείμενα JSON με 

αντίστοιχα πεδία. Το Dataset αρχικά χωρίστηκε σε δύο σύνολα, το train_set που αποτελεί το 

80% του αρχικού συνόλου δεδομένων με 1462 αντικείμενα και το test_set το οποίο αποτελεί 

το υπόλοιπο 20% του αρχικού συνόλου δεδομένων. Το πρώτο υποσύνολο θα χρησιμοποιηθεί 

για την εκπαίδευση και το δεύτερο για την αξιολόγηση κατά την εκπαίδευση. 

 

Η μορφή του JSON αντικειμένου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πεδία που μας ενδιαφέρουν είναι τα εξής: 

• Το πεδίο “context” περιέχει το κείμενο από πάνω στο οποίο βασίζεται η ερώτηση 

• Το πεδίο “question” περιέχει την ερώτηση 

{ 

"context": "Overview of the 3rd Antiviral Group Conference […] ", 

{ "qas":[{ 

"question": "When did China detect the first human case of H7N9 infection?",  

"id": 5320,  

"answers": [{ 

"text": "February 2013",  

"answer_start": 3243 

}],  

"is_impossible": false}] 

} 

} 
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• Το πεδίο “answers” περιέχει: 

o Το πεδίο “text” το οποίο περιέχει την απάντηση στην ερώτηση 

o Το πεδίο “answer_start” το οποίο περιέχει την αρίθμηση του χαρακτήρα από 

τον οποίο ξεκινά η απάντηση στο πεδίο του κειμένου “context”. 

Έτσι κατά την προ επεξεργασία δεδομένων αρχικά δημιουργήθηκε μία λίστα που 

περιείχε αντικείμενα με τα παραπάνω πεδία. Ένα σημαντικό πρόβλημα σε αυτό το σημείο 

ήταν το γεγονός ότι το μήκος σε χαρακτήρες του πεδίου “context” ήταν πολύ μεγάλο και 

ξεπερνούσε κατά πολύ το προβλεπόμενο μέγιστο μήκος sequence length του BERT το οποίο 

είναι 512. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα για κάθε απάντηση που βασίζεται σε κάποιο 

κείμενο που ξεπερνά το προβλεπόμενο μέγεθος, υπολογίστηκε αρχικά το μήκος της 

απάντησης σε χαρακτήρες. Στην συνέχεια τέθηκαν τα x_offset και y_offset ως εξής: 

x_offset = answer_start – 150 

y_offset = answer_start + answer length +150 

Εύκολα στην συνέχεια, με την βοήθεια των x_offset και y_offset, τέθηκε και το περιεχόμενο 

του πεδίου new_content ώστε να περιέχει ένα μέρος του “content” που περιέχει την 

απάντηση και με μήκος μικρότερο από 500 χαρακτήρες. To πεδίο “new_content” θα αρχίζει 

στον αριθμημένο χαρακτήρα x_offset του πεδίου “content” και θα τελειώνει στον αριθμημένο 

χαρακτήρα y_offset του “content”. Τέλος, ενημερώθηκε και το πεδίο “answer_start” έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο κείμενο. Για τις επόμενες ερωτήσεις που βασίζονται στο ίδιο 

κείμενο, ελέγχεται πρώτα εάν περιέχονται ολόκληρες στο πεδίο “new_content” που 

δημιουργήθηκε. Στην περίπτωση που δεν περιέχονται στο νέο πεδίο η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. 

 To μοντέλο BERT δέχεται τρείς εισόδους τα input ids, τα input masks και τα input 

types. Αρχικά για να δημιουργηθούν τα input ids δημιουργείται πρώτα η ακολουθία εισόδου. 

Αυτή αποτελείται από την συνένωση κάποιων ειδικών Tokens που παρουσιάζονται 

παρακάτω καθώς και το κείμενο εισόδου διαμορφωμένο έτσι ώστε κάθε λέξη του κειμένου 

να αποτελεί ένα token. Στην συνέχεια η διαμορφωμένη λίστα με τα αλφαριθμητικά token 

μετατρέπεται σε λίστα ακέραιων αριθμών. Αυτό γίνεται με την χρήση ενός λεξιλογίου που 

περιέχει το BERT. Κατά την διαδικασία αυτή, κάθε token λέξης αντικαθίσταται με το 

αντίστοιχο αναγνωριστικό ακέραιο “token id”, που αναγνωρίζει το BERT. Στην συνέχεια 

αυτά τα token ids θα τροφοδοτήσουν το BERT. 
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Τα ειδικά tokens: 

• [PAD] : προστίθενται στις ακολουθίες για να διατηρηθεί σταθερό το μήκος σε όλες τις 

ακολουθίες, 512 

• [UNK] : αντικαθιστά τις λέξεις που δεν μπορεί να αναγνωρίσει το BERT 

• [CLS] : σηματοδοτεί την αρχή κάθε πρότασης 

• [SEP] : εμφανίζεται στο τέλος της ακολουθίας 

 

3.3.2 Fine-tuning BERT 
 

 Με την ολοκλήρωση της προ επεξεργασίας δεδομένων σειρά παίρνει η εκπαίδευση. 

Η διαδικασία της εκπαίδευσης του BERT παρουσιάζεται αρκετά απλή στον ιστότοπο της 

Hugging Face [52]. Πρώτα θα πρέπει να  διαμορφωθεί το περιβάλλον του Google Colab ώστε 

η εκπαίδευση να γίνει με χρήση GPU. Στην συνέχεια χρειάζεται δηλωθεί το μοντέλο το οποίο 

θα ξανά εκπαιδεύσουμε. Το μοντέλο είναι το bert-base-uncased, μπορεί να ανακτηθεί και 

φορτωθεί στο πρόγραμμα κατευθείαν καλώντας αντίστοιχη συνάρτηση των transformers, 

αλλά είναι και διαθέσιμο στον ιστότοπο [53] για λήψη. Στην συνέχεια, τα δεδομένα που προ 

επεξεργάστηκαν θα πρέπει να μετατραπούν σε dataset που υποστηρίζει το Tensorflow, αυτό 

γίνεται πολύ εύκολα καλώντας την tensorflow.data.Dataset, για κάθε μια από τις λίστες train 

και test, δίνοντας ως όρισμα τις ίδιες τις λίστες. Τελευταίο βήμα είναι να μετατραπούν τα δύο 

tf.Datasets σε μεγάλους Τένσορες, καλώντας της tf.data.Dataset.from_tensor_slices, ώστε να 

τροφοδοτήσουν στο μοντέλο για την εκπαίδευση. Τέλος μπορεί πλέον να αρχίσει η 

εκπαίδευση του μοντέλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 

Σύνοψη μοντέλου – fine-tuning BERT 
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3.4 COVID-BOT με Microsoft Bot Composer 

Για την τρίτη υλοποίηση θα αναπτυχθεί ένα πιο εξελιγμένο Chatbot κάνοντας χρήση 

εργαλείων που είναι διαθέσιμα από την Cloud πλατφόρμα Azure της Microsoft. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα Chatbot που θα απαντά σε ερωτήσεις του χρήστη σχετικά με 

τον COVID-19. To Chatbot θα απαντάει σε γενικές ερωτήσεις από μία βάση πληροφορίας 

που δημιουργήθηκε στο εργαλείο QNA Maker με πληροφορίες που συλλέχθηκαν από FAQs 

σχετικά με τον COVID-19 στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το Chatbot 

επίσης, θα επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με τα κρούσματα για κάποια χώρα που 

ενδιαφέρεται ο χρήστης. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία LUIS και ένα 

διαθέσιμο API. To Chatbot μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί σε διάφορα κανάλια όπως 

κάποια ιστοσελίδα, Microsoft Teams, Facebook Messenger καθώς και άλλες πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης όπως και επίσης την Alexa της Amazon. 

Το Azure Cloud προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με πολλές επιχειρήσεις να 

βασίζονται στις υπηρεσίες αυτές για τις επιχειρηματικές τους λύσεις. Έτσι και στο πεδίο των 

Chatbot υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που απλοποιούν την ανάπτυξη. Για να χρησιμοποιηθούν 

υπηρεσίες όπως LUIS για κατανόηση φυσικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητο για τον 

προγραμματιστή να έχει γνώσεις Deep Learning ή NLP tasks, αρκεί μόνο μία κατανόηση 

πάνω στο τι είναι τα Intents και τα Entities. Με αυτόν τον τρόπο οι προγραμματιστές 

μπορούν να εστιάσουν και να αφιερώσουν περισσότερο σε άλλες πτυχές του Chatbot, τις 

λειτουργικές πτυχές, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό Chatbot. 

Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του Chatbot όσον αφορά 

τα εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Στην συνέχεια 

παρουσιάζεται η ανάπτυξη του Chatbot λεπτομερώς χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που 

αναφέρθηκαν. 
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3.4.1 Αρχιτεκτονική 
 

Πριν αρχίσει η ανάπτυξη είναι απαραίτητο να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

Microsoft Bot Composer διαχειρίζεται ένα μήνυμα και πώς μπορεί συνδυαστεί με υπηρεσίες 

όπως LUIS και QNA Maker. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Bot Framework 

Emulator [54], το οποίο είναι ένα εργαλείο που προσομοιώνει την συνομιλία με το Chatbot 

που αναπτύσσεται από το Bot Composer. Το εργαλείο αυτό, πέρα της προσομοίωσης της 

συνομιλίας, παρουσιάζει τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν για κάθε μήνυμα της 

συνομιλίας. 

Όταν το Chatbot λαμβάνει ένα μήνυμα από τον χρήστη αρχικά καλεί την υπηρεσία 

LUIS για να πραγματοποιηθεί Intent Recognition στο μήνυμα αυτό. To LUIS επιστρέφει το 

Intent και τα Entities που αναγνώρισε με ένα αντίστοιχο score. Στην συνέχεια καλείτε η 

υπηρεσία QNA Maker επίσης με το ίδιο μήνυμα. Το QNA Maker με την σειρά του 

επιστρέφει την απάντηση που αναγνώρισε γι’ αυτό το μήνυμα πάλι με ένα αντίστοιχο score. 

Στην συνέχεια, εάν το LUIS έχει μεγαλύτερο score, το Chatbot εφαρμόζει τον διάλογο για το 

αντίστοιχο Intent Trigger. Εάν όμως το QNA Maker έχει απάντηση με υψηλότερο Score, το 

Chatbot επιστρέφει κατευθείαν την απάντηση που προέρχεται από το QNA Maker. 

Σε αυτό το σημείο, ανάλογα με τα scoreσ που επιστρέφει η κάθε υπηρεσία, μπορεί 

πολλές φορές να επικρατήσει κάποιο μπέρδεμα. Ένα σενάριο είναι και οι δύο υπηρεσίες να 

επιστρέψουν εξίσου υψηλά score, με την μία υπηρεσία να έχει ελάχιστα υψηλότερο score. 

Ένα άλλο σενάριο θα ήταν να επιστραφούν χαμηλά score και από τις δυο υπηρεσίες, με 

σκοπό ο χρήστης να λάβει την λιγότερο «κακή» απάντηση. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, 

αρχικά θα πρέπει να εφαρμοστούν ελάχιστα Score στα Intent Triggers του Chatbot. Έτσι, 

όταν το LUIS επιστρέφει κάποιο Intent με το αντίστοιχο Score, εάν το Score είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 0.6 ενεργοποιείται το αντίστοιχο Intent Trigger. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση ενεργοποιείται το Unknown Intent Trigger.  

Στο Unknown Intent Trigger στην συνέχεια καλείται η υπηρεσία QNA Maker, αυτή 

την φορά ως API. Η απάντηση που επιστρέφεται ελέγχεται και αυτή με βάση το Score. Εάν 

δηλαδή το Score της απάντησης είναι και αυτό χαμηλό, τότε το Chatbot ενημερώνει τον 

χρήστη ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση του και ζητάει από τον χρήστη να διατυπώσει εκ νέου 

την ερώτηση με διαφορετικό τρόπο ή να κάνει κάποια άλλη ερώτηση.  
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε, πως το ζήτημα του COVID-19 είναι ένα πολύ 

ευαίσθητο θέμα και είναι σημαντικό, για ερωτήσεις για τις οποίες το Chatbot δεν είναι 

σίγουρο, το Chatbot να μην απαντάει ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος για λάθος απάντηση. 

Στην Εικόνα 19 φαίνεται η αρχιτεκτονική του Chatbot όσον αφορά τις υπηρεσίες που 

διαχειρίζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Triggers και Intents 
 

 

To Bot Framework Composer έχει διάφορα Triggers που ελέγχονται κάθε φορά που 

ενημερώνεται η κατάσταση του Chatbot.  Όταν κάποιο Trigger ενεργοποιηθεί, εκτελείται η 

αντίστοιχη σειρά από ενέργειες που έχουν δηλωθεί με την ενεργοποίηση του Trigger. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα Triggers μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά του Chatbot 

κάθε φορά που λαμβάνει ένα μήνυμα ή όταν κάποιος χρήστης αρχίζει μία συνομιλία με το 

Chatbot. Στην συνέχεια κάθε Trigger θα εκτελεί και τις αντίστοιχες ενέργειες, στην 

περίπτωση του Intent Recognition Trigger, θα αρχίζει ο διάλογος από το αντίστοιχο Intent. 

 

Εικόνα 19 

Αρχιτεκτονική COVID BOT 
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To πρώτο Trigger που προστέθηκε στο Chatbot είναι ένα Greeting Trigger. Αυτό το 

Trigger, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 20, ενεργοποιείται κάθε φορά που ένας χρήστης 

αρχίζει μια νέα συνομιλία με το Chatbot. Στην συνέχει δηλώνουμε τις απαντήσεις που 

θέλουμε το Chatbot να δίνει ώστε να υποδέχεται τον κάθε χρήστη. Όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 20, κάθε φορά που αρχίζει μία συνομιλία, μπορεί να ελεγχθεί εάν ο  χρήστης 

αλληλοεπιδρά για πρώτη φορά με το Chatbot για να επιστραφεί αντίστοιχο μήνυμα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια προστέθηκε ένα Intent Trigger δηλώνοντας το Intent “Help”. Το 

Trigger αυτό θα ενεργοποιείται κάθε φορά που το LUIS επιστρέφει το “Help” Intent και το 

score του είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα δηλωθεί κατά την δημιουργία του Intent Trigger. 

Δημιουργείται ένα νέο Intent Trigger δηλώνοντας τύπο του Trigger, το όνομα και τα Trigger 

Phrases. Τα Trigger Phrases είναι οι φράσεις πάνω στις οποίες θα εκπαιδευτεί το LUIS ώστε 

να μπορεί να συσχετίσει παρόμοιες εκφράσεις  του χρήστη με το αντίστοιχο Intent. Τέλος, 

τίθεται ένα score 0.6, ώστε να ενεργοποιείται το Trigger μόνο όταν το Intent Score που 

επιστρέφει το LUIS είναι μεγαλύτερο από 0.6 .  

Εικόνα 20 
Greeting Activity – COVID BOT 
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Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται και το Unknown Intent Trigger μόνο που αυτή την 

φορά, υπάρχει έτοιμο Trigger για αυτόν τον σκοπό καθώς δεν χρειάζονται Training Phrases. 

To Trigger αυτό θα ενεργοποιείται όταν δεν ενεργοποιείτε κανένα άλλο Intent Trigger. Στην 

συνέχεια γίνεται ένα API call στην βάση πληροφορίας που φτιάχτηκε από το εργαλείο QNA 

Maker. Επίσης σε αυτή την περίπτωση, τίθεται ένα ελάχιστο για το score της απάντησης που 

επιστρέφεται από το QNA Maker. Σε περίπτωση που η απάντηση δεν έχει ικανοποιητικό 

Εικόνα 21 
Δημιουργία Intent Trigger 

Εικόνα 22 
Set Intent Score 
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Score, τότε το Chatbot επιστρέφει αντίστοιχη απάντηση στον χρήστη καλώντας τον να 

επαναδιατυπώσει την ερώτηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, δημιουργείται και το Cases Intent Trigger το οποίο θα ενεργοποιείται όταν ο 

χρήστης θα ζητάει δεδομένα για τα κρούσματα για μία συγκεκριμένη χώρα. Το Chatbot 

πρέπει να αντιλαμβάνεται την χώρα για την οποία ο χρήστης ενδιαφέρεται. Για να γίνει αυτό, 

με τα Training Phrases πρέπει να δηλωθεί κι ένα Entity που αφορά τις χώρες. Αυτό γίνεται 

εύκολα δηλώνοντας κάποιες χώρες στις φράσεις σε αγκύλες και στην συνέχεια δηλώνοντας 

το όνομα της οντότητας. Εφόσον πρόκειται για χώρες, η υπηρεσία LUIS ήδη περιέχει 

οντότητες για χώρες, όποτε αρκεί να δηλώσουμε την οντότητα τύπου “ml” (Machine Learned 

Entities). Το Chatbot στην συνέχεια, μέσω του LUIS, θα αναγνωρίσει την χώρα για την οποία 

ενδιαφέρεται ο χρήστης και θα την αποθηκεύσει σε αντίστοιχη μεταβλητή ώστε να μπορεί να  

καλέσει το API [55] με τις σωστές παραμέτρους.  

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, αλλά και κατά την διάρκεια της ανάπτυξης, το Bot 

Framework Composer δίνει την δυνατότητα να κάνουμε Build το Chatbot. Με αυτόν τον 

τρόπο αυτόματα εκπαιδεύεται και το LUIS για Intent Recognition στις φράσεις που 

δηλώσαμε για εκπαίδευση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για έλεγχο των Intents από την 

online πλατφόρμα του LUIS [40]. 

Εικόνα 23 

Κλήση QNA Maker 
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3.4.3 Γνωστική Βάση στο QNA Maker 
 

Το QNA Maker είναι ένα εργαλείο που απλοποιεί την δημιουργία FAQ Chatbot. 

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο σε άλλα πιο πολύπλοκα Chatbot, όπως 

και στην περίπτωση μας. Το QNA Maker περιέχει βάσεις πληροφορίας ή αλλιώς Knowledge 

Bases. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται μια βάση πληροφορίας 

αλλά και πως μπορεί να εμπλουτιστεί. 

Στην πλατφόρμα του QNA Maker [39] επιλέγοντας την δημιουργία νέας βάσης 

πληροφορίας, εφόσον έχει δημιουργηθεί και αντίστοιχη υπηρεσία QNA Maker στο Azure 

Cloud, μεταφερόμαστε στην σελίδα δημιουργίας νέας βάσης πληροφορίας. Τα πρώτα βήματα 

είναι η συσχέτιση με την υπηρεσία QNA Maker στο Azure και επιλογή ονόματος για την 

βάση πληροφορίας. Στην συνέχεια πρέπει αν δηλωθούν οι πηγές από τις οποίες το εργαλείο 

αυτό θα προσκομίσει τα ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων. To QNA Maker υποστηρίζει 

URL αλλά και αρχεία .pdf, .docx και .xlsx που περιέχουν τα ζεύγη από ερωτήσεις και 

απαντήσεις. Η βάση πληροφορίας που δημιουργήθηκε για αυτή την υλοποίηση, φτιάχτηκε 

κάνοντας χρήση τριών URL από τον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που 

οδηγούν σε σελίδες με FAQs σχετικά με τον COVID-19. Τέλος, δίνεται η επιλογή να 

επιλέξουμε τον ύφος του λόγου με τον οποίο το Chatbot  θα απαντάει στον χρήστη. 

Εικόνα 24 

Δήλωση ML Entity 
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Αφού δημιουργηθεί η βάση πληροφορίας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστούν τα 

ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων που δημιούργησε το εργαλείο. Όπως επίσης, να 

δημιουργηθούν νέα ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων. Στην συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία, η βάση πληροφορίας αποθηκεύεται και εκπαιδεύεται. Τέλος δίνεται η 

δυνατότητα testing, όπου μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε τις απαντήσεις που 

επιστρέφονται από την βάση πληροφορίας. 

  

3.5 Flask Web App 

Για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω υλοποιήσεις δεν μένει πάρα μόνο να δημιουργηθεί 

ένα UI για τα Chatbot και να ενσωματωθούν σε μία ιστοσελίδα. Για αυτόν τον σκοπό 

αναπτύχθηκε μία ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το Flask Framework [56] της Python. Το 

Flask είναι ένα Web Framework και δημιουργείται για την δημιουργία ιστοσελίδων, blog, 

web apps κλπ. Επίσης το Flask συνιστάται για δημιουργία web app που χρησιμοποιούν 

μοντέλα της TensorFlow. 

Αρχικά σχεδιάστηκαν τέσσερις σελίδες Home Page, Seq2seq Chatbot, BERT Chatbot, 

Bot Framework Chatbot. H σελίδα Home Page,  περιέχει πληροφορίες για το Project της 

διπλωματικής, παρουσιάζονται συνοπτικά τo κάθε Chatbot καθώς και αντίστοιχα link για την 

Εικόνα 25 

COVID-19 BOT – Knowledge Base from QNA Maker 
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σελίδα του κάθε Chatbot. H κάθε μια από τις υπόλοιπες σελίδες, περιέχει ένα Chat στο οποίο 

οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν με το αντίστοιχο Chatbot. Οι σελίδες αλλά και το 

Chat σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας το Bootstrap το οποίο είναι ένα CSS Framework. 

Για να ενσωματωθούν τα μοντέλα χρειάζεται να εγκατασταθούν οι βιβλιοθήκες 

TensorFlow, Keras και Transformers στο Virtual Environment που τρέχει το Flask App. Στην 

συνέχεια, για το κάθε Chatbot χρησιμοποιείται και το αντίστοιχο εκπαιδευμένο μοντέλο που 

αποθηκεύτηκε από το Google Colab μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.  

Η σελίδα φιλοξενείται σε υπηρεσία Web App Service της Azure. Αφού δημιουργήθηκε 

το Web App Service, δημιουργήθηκε ένα local .git στο Virtual Environment του Flask App. 

Στην συνέχεια, ανεβάζουμε την σελίδα πολύ εύκολα κάνοντας push στο URL του remote git 

repository της υπηρεσίας Web App που φτιάχτηκε.  
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Πειραματική Μελέτη 

 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των τριών 

υλοποιήσεων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το πεδίο 

γνώσης των υλοποιήσεων αφορά τον COVID-19, αξίζει όμως να σχολιαστεί και γενικότερα η 

απόδοση αυτών των υλοποιήσεων. Σκοπός λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο είναι να αναλυθούν 

αυτές οι υλοποιήσεις ώστε να γίνει κατανοητό εάν και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

αντίστοιχες τεχνικές για την δημιουργία ενός Chatbot.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πρώτη υλοποίηση η οποία 

βασίζεται στην αρχιτεκτονική Seq2Seq μοντέλου με Attention Mechanism. Το ίδιο μοντέλο, 

όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει εκπαιδευτεί σε δύο διαφορετικά σύνολα 

δεδομένων, το πρώτο είναι ανοικτού πεδίου ενώ το δεύτερο είναι ένα κλειστού πεδίου 

σύνολο δεδομένων που αφορά τον COVID-19. Στην συνέχεια δοκιμάζεται το BERT μοντέλο 

for Question Answering το οποίο έγινε fine-tune χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σύνολο 

δεδομένων σχετικά με τον COVID-19. Το COVID BERT μοντέλο που αναπτύχθηκε στην 

συνέχεια θα συγκριθεί με ένα άλλο μοντέλο BERT for Question Answering το οποίο έχει 

γίνει fine-tune σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων ανοικτού πεδίου. Όσον αφορά την τρίτη 

υλοποίηση, παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της τρίτης υλοποίησης που κάνει χρήση 

υπηρεσιών και εργαλείων που παρέχονται από το Azure Cloud της Microsoft. 

Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματα και από τις τρεις υλοποιήσεις μεταξύ τους ως 

προς την ευκολία κατά την ανάπτυξη και την ακρίβεια των απαντήσεων. Επίσης σχολιάζονται 

οι τρείς υλοποιήσεις για το εάν και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάθε 

τεχνική.  
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4.1 Seq2Seq with Attention Mechanism 

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το μοντέλο Seq2Seq με Attention 

Mechanism που υλοποιήθηκε, μπορεί να εκπαιδευτεί σε διάφορα σύνολα δεδομένων ανάλογα 

με το πεδίο γνώσης που θέλουμε να έχει το Chatbot. Το πρώτο σύνολο δεδομένων, πάνω στο 

οποίο εκπαιδεύτηκε το μοντέλο αυτό, ήταν το Cornell Movie Dialog Corpus [29]. Όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πρόκειται για ένα σύνολο δεδομένων από 

διαλόγους ταινιών με σκοπό να δημιουργηθεί ένα open domain Chatbot. Το δεύτερο σύνολο 

δεδομένων ήταν το [50], το οποίο είναι αρκετά μικρότερο από το πρώτο και περιέχει 642 

ζεύγη ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τον COVID-19. Πρόκειται δηλαδή για ένα closed 

domain Chatbot για τον COVID-19. 

Είναι λογικό λοιπόν, για τα δύο αυτά Chatbot, να έχουν τελείως διαφορετική 

συμπεριφορά σε ίδιες ερωτήσεις. Καθώς το πρώτο, δεν έχει εκπαιδευτεί σε πληροφορίες 

σχετικά με τον COVID-19, ενώ από την άλλη το δεύτερο δεν μπορεί να απαντήσει σε 

ερωτήσεις γενικού περιεχομένου ή αλλιώς να κάνει “chit-chat” . Για τον λόγο αυτό τα δύο 

αυτά Chatbot θα αξιολογηθούν με βάση διαφορετικού τύπου ερωτήσεων, το πρώτο σε γενικές 

ερωτήσεις, ενώ το δεύτερο σε ερωτήσεις αποκλειστικά σχετιζόμενες με τον COVID-19. Στην 

συνέχεια θα προκύψει το συμπέρασμα για το εάν αυτή η αρχιτεκτονική συμπεριφέρεται 

καλύτερα για open-domain ή closed-domain Chatbot, και τελικά για το εάν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το COVID Chatbot σύμφωνα με τους περιορισμούς που τέθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

4.1.1 Open Domain Seq2Seq Chatbot 
 

Για την αξιολόγηση του Open Domain Chatbot, ζητήθηκε από μία ομάδα φοιτητών να 

αλληλοεπιδράσουν με το Chatbot και να καταγράψουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Η 

ομάδα αυτή αποτελείται από δύο φοιτήτριες που φοιτούν στο Τμήμα Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών, έναν φοιτητή που φοιτά στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και έναν φοιτητή που φοιτά στο τμήμα Διοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Οι εθελοντές στην συνέχεια αξιολόγησαν τις 

απαντήσεις του Chatbot ως “OK” (ικανοποιητικές), “NOT OK” (μη ικανοποιητικές) και 

“IRRELEVANT” (άσχετες). Στην συνέχεια οι εθελοντές ερωτήθηκαν εάν έχουν ξανά 
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αλληλοεπιδράσει με κάποιο Chatbot στο παρελθόν και ζητήθηκαν να δώσουν ένα γενικότερο 

feedback για την εμπειρία τους με το Chatbot.  

Ο κάθε εθελοντής αντάλλαξε συνολικά 15 μηνύματα με το Chatbot πάνω σε ένα 

γενικό πεδίο γνώσης. Συνολικά λοιπόν, έγιναν 60 ερωτήσεις στο Chatbot και τα 

αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 68,5% των απαντήσεων 

(41 απαντήσεις) αξιολογήθηκαν ως “OK”, περίπου το 16,5% των απαντήσεων (10 

απαντήσεις) αξιολογήθηκαν ως “NOT OK” και τέλος το υπόλοιπο 15% των απαντήσεων (9 

απαντήσεις) αξιολογήθηκαν ως “IRRELEVANT”. 

Όσον αφορά το γενικότερο feedback από τους εθελοντές σχετικά με την εμπειρία τους 

με το Chatbot, ήταν κι αυτό ικανοποιητικό. Αρχικά, οι 3 από τους 4 είχαν ξανά 

αλληλοεπιδράσει με κάποιο Chatbot στο παρελθόν. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές από όλους 

τους εθελοντές καθώς επίσης ενθουσιάστηκαν με το γεγονός ότι οι απαντήσεις δεν ήταν 

προκαθορισμένες και προέρχονται από ένα μοντέλο Deep Learning. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι συνομιλίες. 

 

 

 

 

Πίνακας 1 – Πρώτη Συνομιλία 
USER CHATBOT FEEDBACK 

hello hey baby where are you okay 
hi hey okay 
how are you? scarred for life that is how i am  okay 
are you okay? what do you mean okay 
who are you? i have come to help your family irrelevant 
what are you? take out your gun irrelevant 
where are you 
from 

helsinki which is the capital of 
finland okay 

where do you 
live? 

you are not a stalker or anything 
right okay 

how old are you? twentyfive okay 
are you working? yes yes i am a little who i worry do not okay 
do you have 
friends? yes okay 
you are so funny yes tomorrow irrelevant 

I am in a hurry 
i guess you got your better i guess 
you do not okay 

nice to meet you that is a sharp jacket irrelevant 
okay bye bye okay 
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Πίνακας 2 – Δεύτερη Συνομιλία 
USER CHATBOT FEEDBACK 

hi hey okay 

how are you? 
scarred for life that is how i 
am okay 

what is your name? 
berger <OUT> and at your 
service sir okay 

what did you do today? nobody good not okay 
what are you doing for 
a living? 

an evil we should do if you 
want to know not okay 

who are you? 
i have come to help your 
family okay 

why are you going to 
help? i am here not okay 
talk to me what okay 
do you like yoga? yes okay 
do you have any 
hobbies? no not okay 

are you studying? 
no i am a very age i worry 
about something not okay 

how old are you? twentyfive okay 
are you alone? you are goddamn right i am okay 
chill man you are a little man okay 
I am here to help you 
family i am in a hurry irrelevant 

 

Πίνακας 3 – Τρίτη Συνομιλία 

USER CHATBOT FEEDBACK 

hi hey okay 

how are you? 
scarred for life that is how i 
am  okay 

what did you eat? i do not know  irrelevant 
 are you single? that is right  okay 

where are you from? 
helsinki which is the capital of 
finland  okay 

do you like Greece? yes okay 
Are  a female? yes okay 
do you think that 
chatbots are okay? 

yes i think he is really the men 
but you  not okay 

am I beatiful 
having a kid changes everything 
i mean there's the <OUT> not okay 

how is the weather 
today? it is all right let's not i irrelevant 

what time is it? 
it is time for you to stand 
where the hell okay 

why you are so 
aggresive? do not be so obvious irrelevant 
i love you i love you okay 
what time do you 
wake up? i promise not okay 
i am leaving do not talk about it much okay 
okay bye bye okay 
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Πίνακας 4 – Τέταρτη Συνομιλία 

USER CHATBOT FEEDBACK 

hi  hey okay 

do you want to meet 

me? i do not think we should okay 

why not 

because if you do i will kill 

you okay 

why kill me? nothing back to your man not okay 

what if I kill you 

first? you will not get it i promise okay 

you are dump that is right okay 

do you play any games? no i do not okay 

do you like chess? yes okay 

lets play together do you have it okay 

you are boring yeah okay 

do you have kids? i think i saw you  irrelevant 

see me where? not in the future bob irrelevant 

do you have a 

girlfriend? yes okay 

what is her name? 

gretchen we are going together 

now  irrelevant 

bye see you next weekend okay 

see you see you bob okay 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αυτή η αρχιτεκτονική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

Open Domain Chatbot και πιο συγκεκριμένα για “chit-chat” με καλή επίδοση. Εάν δεν 

υπάρξουν περιορισμοί στο πλήθος των ζευγών Ερωτήσεων-Απαντήσεων αλλά και στο μήκος 

του λεξιλογίου κατά την εκπαίδευση, η απόδοση θα ήταν ακόμη καλύτερη. Ιδανικά είναι μία 

αρχιτεκτονική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα μοντέλα όπως είδαμε 

και σε άλλες υλοποιήσεις στο δεύτερο κεφάλαιο.  

 

4.1.2 Closed Domain Seq2Seq Chatbot 

 

Σε αντίθεση με το πρώτο σύνολο δεδομένων, το δεύτερο ήταν κατά πολύ μικρότερο 

σε ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων. Άλλη μία διαφορά είναι το μήκος των προτάσεων 

πάνω στις οποίες εκπαιδεύτηκε το μοντέλο, στην πρώτη περίπτωση το μήκος ήταν 10 λέξεις 

ενώ στην περίπτωση του COVID Chatbot το μήκος είναι 20 λέξεις ανά ακολουθία. Είναι 

λογικό λοιπόν, τα αποτελέσματα να διαφέρουν κατά πολύ για τις δύο αυτά Chatbot. 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, για να αξιολογήσουμε ένα Closed 

Domain Chatbot και πιο συγκεκριμένα ένα Chatbot για τον COVID-19, οι απαντήσεις που θα 

επιστρέφει το Chatbot θα πρέπει να είναι πλήρως ακριβείς. Σε αυτό το σημείο είναι δεδομένο 
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πως ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί σε ένα μικρό σύνολο δεδομένων για τον COVID-19 να 

μην είναι σε θέση να επιστρέψει ακριβείς απαντήσεις για ερωτήσεις σχετιζόμενες με την 

πανδημία. Αξίζει όμως να σχολιαστούν τα αποτελέσματα και να βγουν συμπεράσματα όσον 

αφορά την χρήση αυτής της αρχιτεκτονικής για ανάπτυξη Closed Domain Chatbot.  

Τα αποτελέσματα γι’ αυτό το σύνολο δεδομένων επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις καθώς 

ήταν τελείως αποθαρρυντικά. Συνολικά έγιναν 30 ερωτήσεις σχετιζόμενες με τον COVID-19 

και όλες οι απαντήσεις ήταν λανθασμένες. Επίσης, το Chatbot δεν ήταν σε θέση να απαντήσει 

σε μία πολύ απλή ερώτηση όσον αφορά το πεδίο γνώσης η οποία ήταν “What is corona 

virus?”. Ακόμη κι αν το Chatbot εκπαιδευτεί σε ένα μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων, η 

πλειοψηφία των απαντήσεων θα είναι ελλείπεις και ανακριβείς. Όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο έστω κι αν οι λάθος απαντήσεις είναι λίγες το μοντέλο αυτό δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του COVID-19 Chatbot, καθώς οι λάθος 

απαντήσεις για ένα τέτοιο ζήτημα θα ήταν απαγορεύτηκες. 

 

4.2 Fine-tuned BERT for Question Answering 

Το BERT for Question Answering όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

είναι ένα μοντέλο για απάντηση ερωτήσεων με βάση κάποιο προκαθορισμένο κείμενο. Σε 

αυτή την περίπτωση δηλαδή δεν πρόκειται για ένα Chatbot αλλά πρόκειται περισσότερο για 

ένα εργαλείο που σε συνδυασμό με άλλα μοντέλα μπορούν να αποτελέσουν ένα Chatbot. Με 

σκοπό όμως να χρησιμοποιηθεί όμως αυτό το εργαλείο, πρέπει να ελεγχθεί ο τρόπος που 

συμπεριφέρεται αυτό το μοντέλο για ερωτήσεις και απαντήσεις με βάση κάποιο κείμενο 

σχετιζόμενο με τον COVID-19. 

Όπως είδαμε και στην δεύτερη υλοποίηση, στο τρίτο κεφάλαιο, το BERT Base έγινε 

fine-tune, ξανά εκπαιδεύτηκε  δηλαδή, σε ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τον COVID-19 

[51]. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από ερωτήσεις που έγιναν σε αυτό το 

μοντέλο με βάση ένα αντίστοιχο κείμενο. Στην συνέχεια, το ίδιο κείμενο και οι ίδιες 

ερωτήσεις θα τροφοδοτηθούν σε ένα BERT μοντέλο που είναι είδη fine-tuned για Απάντηση 

Ερωτήσεων. Το δεύτερο μοντέλο είναι το SQuAD BERT το οποίο έχει γίνει fine-tune στο 

The Stanford Question Answering Dataset [57], το οποίο περιέχει 100,000+ ζεύγη 

ερωτήσεων-απαντήσεων σε 500+ άρθρα από το Wikipedia.  
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“Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. 

Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and 

recover without requiring special treatment.  Older people, and those with underlying medical problems like 

cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious 

illness. 

The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about the COVID-19 virus, the 

disease it causes and how it spreads. Protect yourself and others from infection by washing your hands or 

using an alcohol based rub frequently and not touching your face.  

The COVID-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an 

infected person coughs or sneezes, so it’s important that you also practice respiratory etiquette (for example, 

by coughing into a flexed elbow).” [60]. 

 

Q1: What is COVID-19? 

COVID-QA-BERT: most people infected with the covid - 19 virus will experience mild to 

moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. 

 SQuAD-BERT: an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. 

Q2: Is COVID-19 a fatal disease? 

COVID-QA-BERT: most people infected with the covid - 19 virus will experience mild to 

moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. 

SQuAD-BERT: most people infected with the covid - 19 virus will experience mild to moderate 

respiratory illness and recover without requiring special treatment. 

Q3: Who is more likely to develop serious illness due to COVID-19? 

COVID-QA-BERT: older people, and those with underlying medical problems like cardiovascular 

disease, diabetes, chronic respiratory disease, and. 

 SQuAD-BERT: older people 

Q4: How to protect from COVID-19? 

COVID-QA-BERT: protect yourself and others from infection by washing your hands or using an 

alcohol based rub frequently and not touching your face 

SQuAD-BERT: washing your hands or using an alcohol based rub frequently and not touching 

your face 

Q5: How does COVID-19 spread? 

COVID-QA-BERT: most people infected with the covid - 19 virus will experience mild to 

moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. 

SQuAD-BERT: through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person 

coughs or sneezes 

 

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα από την διαδικασία αξιολόγησης. Το 

συγκεκριμένο κείμενο προέρχεται από τον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι ερωτήσεις καθώς και οι απαντήσεις από το κάθε μοντέλο. 
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ξεκάθαρο πως το BERT SQuAD επιστρέφει 

καλύτερες απαντήσεις από το BERT που έχει γίνει fine-tune με το COVID-QA Dataset. 

Συνολικά κατά την αξιολόγηση δοκιμάστηκαν άλλα 4 κείμενα με 5 ερωτήσεις το κάθε ένα. 

Το  SQuAD Bert απάντησε σωστά και στις 25 ερωτήσεις σε αντίθεση με το COVID-QA 

BERT απάντησε σωστά στις 13 από τις 25 ερωτήσεις.  Αυτό σίγουρα οφείλεται στο γεγονός 

ότι το δεύτερο έγινε fine-tune σε πόλυ μικρότερο σύνολο δεδομένων από ότι το SQuAD 

BERT.  Από την στιγμή όμως που το  SQUAD BERT είναι σε  θέση να βρίσκει τις 

απαντήσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης δεν υπάρχει και λόγος να γίνει από την 

αρχή fine-tune του BERT με κάποιο άλλο Dataset. Ακόμη λοιπόν κι αν υπήρχε σύνολο 

δεδομένων τόσο μεγάλο για τον COVID-19 όσο είναι το SQuAD, λόγω υπολογιστηκών 

πόρων (GPU, RAM) αλλά και του χρόνου που θα χρειαζόταν ένα τέτοιο μοντέλο   για να 

γίνει fine-tune, δεν θα άξιζε μία τετοια λύση από την στιγμή που υπάρχει κάποιο  αντίστοιχο 

fine-tuned BERT  for Question Answering.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το SQuAD BERT μοντέλο δεν μπορεί να 

σταθεί μόνο του ως ένα Chatbot. Συνδιάζοντας το όμως με άλλα μοντέλα μηχανικής 

μάθησης, θα μπορούσε να συντελέσει στο να δημιουργηθεί ένα ολοκληρομένο Chatbot. Μία 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική που θα έκανε χρήση ενός μοντέλου BERT for Question 

Answering, θα ήταν συνδιάζοντας το με ένα μοντέλο Deep Learning για Intent Recognition.    

Πιο συγκεκριμένα, για μία ερώτηση του χρήστη, το Intent Recognition μοντέλο θα 

προσδιόριζε την πρόθεση του χρήστη ή αλλιώς το θέμα της ερώτησης. Στην συνέχεια 

ανάλογα το με θέμα , θα τροφοδωτούνταν το αντίστοιχο κείμενο, που  σχετίζεται με αυτό το 

θέμα, στο μοντέλο BERT for Question Answering το οποίο με την σειρά του θα έβρισκε την 

απάντηση στην ερώητηση του χρήστη με βάση το κείμενο αυτό. Η προτεινόμενη αυτή 

αρχιτεκτονική δεν εξετάζεται περαιτέρω στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

μπορεί όμως να αποτελέσει “future work”. 
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4.3 COVID-BOT 

Το COVID-BOT είναι ένα Closed Domain Chatbot με προκαθορισμένες απαντήσεις. 

Σε αντίθεση λοιπόν με τις προηγούμενες δύο υλοποιήσεις, που στην ουσία διαμόρφωναν τις 

απαντήσεις, το COVID-BOT και πιο συγκεκριμένα το QNA Maker, αντιστοιχίζει την  

ερώτηση με κάποιο QNA pair και επιστρέφει την αντίστοιχη απάντηση. Αυτό έχει ως 

συνέπεια το Chatbot να είναι σε θέση να απαντάει μόνο σε ερωτήσεις που υπάρχουν ήδη στο 

Knowledge Base. Πιο συγκεκριμένα το COVID-BOT στην πρώτη του έκδοση ήταν σε θέση 

να απαντήσει σε 49 διαφορετικές ερωτήσεις καθώς και να επιστρέφει πληροφορίες για τα 

κρούσματα COVID-19 για οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί ο χρήστης. Το γεγονός αυτό 

διαβεβαιώνει ότι το Chatbot θα επιστρέφει μόνο απαντήσεις για τις οποίες είναι σίγουρο. 

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα διαρκής επέκτασης της Γνωστικής Βάσης μέσω του QNA 

Maker με σκοπό το Chatbot να είναι σε θέση να απαντάει σε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά 

με τον COVID-19. 

Για την αξιολόγηση του COVID-BOT, ζητήθηκε από την ίδια ομάδα εθελοντών που 

αξιολόγησαν και το Seq2Seq Chatbot να αλληλοεπιδράσουν με το COVID-BOT. Πιο 

συγκεκριμένα, ο κάθε εθελοντής κλήθηκε να κάνει 10 ερωτήσεις στο Chatbot σχετικά με τον 

COVID-19 καθώς και να δοκιμάσουν και την λειτουργία για τα κρούσματα για τουλάχιστον 3 

διαφορετικές χώρες.  

  Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πρώτη έκδοση. Πιο 

συγκεκριμένα το 65% (26 ερωτήσεις) των ερωτήσεων απαντήθηκαν σωστά, περίπου το 22% 

(9 ερωτήσεις) δεν απαντήθηκαν αλλά υπήρχε αντίστοιχο QNA Pair στην Γνωστική Βάση, 

περίπου το 8% (3 ερωτήσεις) των ερωτήσεων απαντήθηκαν λάθος και τέλος του υπόλοιπο 

περίπου 5% (2 ερωτήσεις) δεν απαντήθηκαν ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχο QNA Pair στην 

Γνωστική Βάση. Όσον αφορά την λειτουργία για τα κρούσματα  το Chatbot ήταν σε θέση να 

επιστρέψει σωστές πληροφορίες για τα  κρούσματα  για 9 από τις 10 χώρες. 

 Αναλύοντας τα αποτελέσματα, καταλαβαίνουμε ότι είναι εφικτό να γίνουν κάποιες 

αλλαγές στην πρώτη έκδοση με σκοπό το Chatbot να έχει καλύτερη απόδοση. Για το 22% 

των ερωτήσεων λοιπόν, που δεν απαντήθηκαν αλλά υπήρχε αντίστοιχο QnA Pair στην 

Γνωστική Βάση, προστέθηκαν παραλλαγές ερωτήσεων για κάθε QnA Pair στο QNA Maker. 

Αυτό γίνεται με σκοπό το QNA Maker να έχει περισσότερα training phrases για αυτά τα QnA 

Pairs ώστε να μπορεί να συσχετίσει ερωτήσεις που είναι σε διαφορετική μορφή. Στην 
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συνέχεια, για να λυθεί το πρόβλημα των λάθος απαντήσεων αρκεί να αυξήσουμε το ελάχιστο 

score απάντησης, που επιστρέφεται από το QNA Maker, από 0,6 σε 0,7. Με αυτόν τον τρόπο 

περιορίζουμε το Chatbot να επιστρέφει απαντήσεις για τις οποίες το score ακρίβειας είναι 

αρκετά μεγάλο. Επίσης για τις ερωτήσεις που απαντήθηκαν λάθος αλλά και αυτές που δεν 

απαντήθηκαν καθόλου καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο QNA Pair, αυτές προστέθηκαν ως νέα 

QNA Pairs με τις απαντήσεις τους να προέρχονται από έγκυρες πηγές του διαδικτύου. Τέλος, 

η χώρα για την οποία το COVID-BOT δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει πληροφορίες για τα 

κρούσματα ήταν η Νότια Αφρική (South Africa). Αυτό έγινε λόγο του ότι η χώρα αυτή 

γράφεται σε δύο λέξεις και δημιουργεί στο Bot Composer προβλήματα κατά την κλήση του 

API. Αυτό λύθηκε πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας μία built-in συνάρτηση του Bot Composer, 

την replace(), η οποία αντικαθιστά τα κενά με παύλες (“South Africa” – “South-Africa”) από  

το Entity της χώρας που επιστρέφει το LUIS με σκοπό το API να καλείται σωστά για όλες τις 

χώρες που έχουν πάνω από 2 λέξεις. 

 Ύστερα από τις παραπάνω αλλαγές, έγιναν οι ίδιες ερωτήσεις στο COVID-BOT για 

να ελεγχθεί η απόδοση της δεύτερη έκδοσης. Τα αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο, 

ήταν εξαιρετικά. Από τις 40 ερωτήσεις που έγιναν στην πρώτη έκδοση απαντήθηκαν και οι 

40 σωστά. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των 40 ερωτήσεων περιείχε 

και κάποιες διπλότυπες ερωτήσεις αλλά με διαφορετική σύνταξη. Με τις αλλαγές που έγιναν 

το COVID-BOT ήταν σε θέση να απαντήσει σωστά για το προηγούμενο 22% των ερωτήσεων 

που δεν μπορέσαν να απαντηθούν ενώ υπήρχε αντίστοιχο QNA Pair. Για τις υπόλοιπες 

ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν ή απαντήθηκαν λάθος από την πρώτη έκδοση, το COVID-

BOT κατάφερε να απαντήσει σωστά σε όλες. Τέλος, ελέγχθηκε και η λειτουργία κρουσμάτων 

για χώρες με δύο λέξεις όπου και εκεί τα αποτελέσματα ήταν σωστά. 

 Είναι προφανές πως με συχνό testing αλλά και με τις αντίστοιχες αλλαγές μπορεί 

δημιουργηθεί ένα πολύ ισχυρό Chabot. Η διαδικασία της ανάπτυξη λοιπόν ενός Chatbot, δεν 

σταματάει ποτέ καθώς πάντα θα υπάρχουν ερωτήσεις και διάλογοι που το Chatbot δεν θα 

είναι σε θέση να διαχειριστεί. Πόσο μάλλον για το COVID-BOT, όπου τα δεδομένα για την 

πανδημία αλλάζουν συνεχώς και δημιουργούνται όλο και περισσότερα ερωτήματα. Το 

Microsoft Bot Composer καθώς και το QNA Maker κάνουν πιο απλή την διαδικασία συνεχής 

ενημέρωσης του Chatbot. Τέλος, το Azure Cloud προσφέρει υπηρεσίες όπως App Insights 

όπου η ομάδα ανάπτυξης του Chatbot έχει πρόσβαση στα ιστορικά συνομιλιών του Chatbot 

με τους χρήστες, πράγμα που διευκολύνει την διαδικασία ενημέρωσης. 
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Συμπεράσματα 

 

 

5.1 Κίνητρο και Σκοπός 

Με την πάροδο των χρόνων, τα Chatbot άρχισαν να γίνονται πιο έξυπνα και όλο και πιο 

δημοφιλή. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ραγδαία αύξηση της έρευνας στον τομέα 

των Chatbot, με πάρα πολλές εταιρίες να αναθέτουν στα Chatbot εργασίες που στο παρελθόν 

εκτελούνταν από ανθρώπους. Η κατανόηση ενός συστήματος Chatbot καθώς και η 

εξοικείωση με διάφορες τεχνικές ανάπτυξης, είναι απαραίτητα εφόδια για έναν Software 

Engineer στο στάδιο το όποιο βρίσκεται αυτή την στιγμή η τεχνολογία. Αυτό λοιπόν ήταν και 

το βασικότερο κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Σκοπός λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να γίνει μία εκτενής έρευνα 

πάνω στον τομέα των Chatbot. Αρχικά ερευνήθηκαν ήδη υπάρχων Chatbot, από το ELIZA το 

οποίο ήταν το πρώτο Chatbot που αναπτύχθηκε στην ιστορία, μέχρι και την Siri της Apple το 

οποίο είναι ένα Chatbot βοηθός που πλέων όλοι έχουμε στην τσέπη τους. Στην συνέχεια έγινε 

μια βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις κατηγορίες των Chatbot, τις τεχνικές σχεδίασης και 

ανάπτυξης αλλά και διάφορες υλοποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα Chatbot ταξινομήθηκαν με 

βάση διάφορα χαρακτηριστικά σε αντίστοιχες κατηγορίες. Καταγράφηκαν όλες οι τεχνικές 

σχεδίασης ενός Chatbot, από το AIML μέχρι και τις πιο πρόσφατες τεχνικές που αφορούν 

Artificial Neural Networks όπου δόθηκε και περισσότερη σημασία λόγο των εντυπωσιακών 

τους αποδόσεων. Αναλύθηκαν έννοιες όπως Natural Language Processing (NLP), Word 

Embeddings, RNNs, LSTMs, Sequential Models with Attention Mechanism αλλά και το 

BERT που συχνά χαρακτηρίζεται ως “state of art” για διαδικασίες NLP. Συνεχίζοντας, 

καταγράφηκαν σχετικές υλοποιήσεις Chatbot, καθώς και τα αποτελέσματα και οι αποδόσεις 
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τους. Οι υλοποιήσεις αφορούσαν κυρίως σύγχρονες τεχνικές Deep Learning που 

παρουσιάστηκαν  προηγουμένως. 

Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο όμως, είναι εξίσου σημαντική και η εξοικείωση με 

την διαδικασία της ανάπτυξης ενός Chatbot. Για να γίνει αυτό, αρχικά καταγράφηκαν κάποια 

από τα πιο δημοφιλή Framework για την ανάπτυξη ενός Chatbot.  Πολλά από αυτά τα 

εργαλεία δοκιμάστηκαν και στην πράξη με κάποια απλά παραδείγματα για την πλήρη 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν τρείς διαφορετικές 

υλοποιήσεις ώστε να γίνει μία πειραματική μελέτη όσον αφορά την ανάπτυξη ενός Closed 

Domain Chatbot. Με την πανδημία να είναι το πιο επίκαιρο ζήτημα στις μέρες μας, το πεδίο 

των υλοποιήσεων ήταν αυτό του COVID-19. Τα αποτελέσματα των τριών υλοποιήσεων 

καταγράφηκαν και σχολιάστηκαν με σκοπό να βγουν συμπεράσματα σχετικά με τις τεχνικές 

και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την πειραματική μελέτη αλλά και 

γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

Τέλος, παρουσιάζονται διάφορες σκέψεις και προβληματισμοί όσον αφορά το γενικό πεδίο 

των Chatbot. 

5.2 Συμπεράσματα 

Μελετώντας διάφορες τις διάφορες υλοποιήσεις αλλά και κατά το ερευνητικό στάδιο 

της διπλωματικής εργασίας, το μοντέλο Seq2Seq με Attention Mechanism ήταν αυτό που 

τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρων. Η δυνατότητα για ένα Chatbot να επιστρέφει 

απαντήσεις οι οποίες δεν είναι προκαθορισμένες, με σχετικά μεγάλη ακρίβεια όπως είδαμε σε 

διάφορες υλοποιήσεις, καθιστά το μοντέλο αυτό μια από τις σημαντικότερες τεχνικές 

σχεδίασης και ανάπτυξης. Είναι λογικό λοιπόν το μοντέλο αυτό να συμπεριληφθεί στην 

πειραματική μελέτη, καθώς επίσης να ελεγχθεί η συμπεριφορά του και για τις δύο 

περιπτώσεις, Open και Closed Domain. Το ίδιο όμως ισχύει και για την περίπτωση του BERT 

και πιο συγκεκριμένα BERT for Question Answering. Παρόλο που το μοντέλο αυτό δεν 

μπορεί να σταθεί μόνο ως ένα Chatbot, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η δυναμική του 

εργαλείου αυτού και να καταγραφεί η απόδοσή του. Τέλος, δοκιμάζοντας τα εργαλεία για την 

ανάπτυξη ενός Chatbot, αυτό που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρων ήταν το Microsoft Bot 

Composer. Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο, με καλές αποδόσεις που 
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απλοποιεί την διαδικασία ανάπτυξης. Αυτός ήταν εξάλλου ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε 

για την τρίτη υλοποίηση. 

Όσον αφορά την πρώτη υλοποίηση, διαπιστώθηκε αρκετά μεγάλη ακρίβεια στο Open 

Domain Chatbot σε αντίθεση με το Closed Domain όπου τα αποτελέσματα ήταν τελείως 

αποθαρρυντικά. Στην πρώτη περίπτωση το μοντέλο αξιολογήθηκε με βάση ένα σύνολο 60 

ερωτήσεων, που έκανε μια ομάδα φοιτητών. Οι απαντήσεις στην συνέχεια αξιολογήθηκαν 

από την ομάδα φοιτητών, με το 68,5% των απαντήσεων να αξιολογείται ως “OK”, το 16,5% 

ως “NOT OK” και το υπόλοιπο 15% ως “IRRELEVANT”. Το Closed Domain Chatbot για 

τον COVID-19 από την άλλη, δεν πέρασε καν στο στάδιο της αξιολόγησης λόγο της κακής 

του απόδοσης. Συνεπώς, το μοντέλο αυτό ενώ έχει καλή απόδοση για ανοιχτού πεδίου 

Chatbot δεν μπορεί να το χρησιμοποιηθεί για κλειστού πεδίου Chatbot όπου οι απαντήσεις θα 

πρέπει να έχουν πλήρη ακρίβεια. 

Σχήμα 1 

Απόδοση του Open Domain Seq2Seq Chatbot 

 

Συνεχίζοντας, για το μοντέλο BERT for Question Answering, συγκρίθηκαν δύο 

μοντέλα εκ των οποίον το ένα έγινε fine-tune πάνω σε ένα Dataset με ερωτήσεις και 

απαντήσεις καθώς και τα αντίστοιχα κείμενα για τον COVID-19, ενώ το δεύτερο ήταν ένα 

ήδη fine-tuned BERT για απάντηση ερωτήσεων το SQuAD BERT. Τα δύο αυτά μοντέλα 

αξιολογήθηκαν από 25 ερωτήσεις με βάση 5 διαφορετικά κείμενα. Το SQuAD BERT είχε 

100% ακρίβεια καθώς απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, σε αντίθεση το COVID-QA 

BERT όπου είχε ακρίβεια περίπου 52% απαντώντας λάθος στις 12 από τις 25 ερωτήσεις. 
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Επομένως, κάνοντας fine-tune το BERT Base στο πεδίο του COVID-19 δεν έφερε καλύτερα 

αποτελέσματα. Βέβαια αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο δεδομένων δεν 

ήταν αρκετά μεγάλο. Επίσης, ενώ το SQuAD Bert ήταν ικανό να απαντάει σε ερωτήσεις 

σχετικά με τον COVID-19, το γεγονός ότι οι απαντήσεις βασίζονται σε κάποιο κείμενο κάνει 

το μοντέλο αυτό ανήμπορο να σταθεί μόνο του ως Chatbot. Μπορεί όμως να συνδυαστεί 

εύκολα με άλλα μοντέλα ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό Chatbot. 

Σχήμα 2 

Σύγκριση SQuAD BERT με COVID-QA BERT 

 

Για την τρίτη υλοποίηση, που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας υπηρεσίες Azure Cloud 

και το εργαλείο Microsoft Bot Composer, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Η ίδια 

ομάδα φοιτητών που αξιολόγησε το Seq2Seq μοντέλο, αξιολόγησε και το COVID-BOT. Στην 

πρώτη έκδοση συνολικά έγιναν 40 ερωτήσεις, από αυτές το 65% ήταν ερωτήσεις που 

απαντήθηκαν σωστά, το 22% δεν απαντήθηκαν ενώ υπήρχε αντίστοιχή ερώτηση στην 

Γνωστική Βάση, το 8% απαντήθηκαν λάθος και τέλος το 5% των ερωτήσεων δεν 

απαντήθηκαν καθόλου. Εφαρμόζοντας όμως αλλαγές στην πρώτη έκδοση με βάση τις 

ερωτήσεις αυτές, δημιουργήθηκε η δεύτερη έκδοση. Στην συνέχεια οι ίδιες ερωτήσεις 

δοκιμάστηκαν πάλι στην δεύτερη έκδοση του COVID-BOT, όπου το Chatbot κατάφερε να 

απαντήσει σωστά στο 100% των ερωτήσεων. Τέλος, η λειτουργία για παροχή πληροφοριών 

για τα κρούσματα αποτελεί ένα σημαντικό προσόν που σε σχέση με τις προηγούμενες δύο 

υλοποιήσεις. 
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Συμπεραίνοντας, το Microsoft Bot Composer κατάφερε να φέρει εις πέρας την 

δημιουργία ενός Chatbot που απαντάει σε ερωτήσεις και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 

COVID-19. Όμως, η ανάπτυξη ενός Chatbot απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση συνομιλιών 

και ενημέρωση, ειδικότερα εάν πρόκειται για πεδία που η πληροφορίες συνεχώς αλλάζουν. 

 Σχήμα 3 

Απόδοση 1ης και 2ης έκδοσης COVID-BOT 

 

Κλείνοντας, κάποιες τελευταίες σκέψεις είναι ότι τα Chatbot έχουν δείξει ότι έχουν 

πολλές δυνατότητες. Πάρα πολλές εταιρίες και επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

εκμεταλλεύονται την τεχνολογία αυτή για διάφορες λύσεις. Είναι ένα πεδίο λοιπόν με λαμπρό 

μέλλον, που σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 
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