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نتایج خالصه/ مقدمه 
:، چت باتبنا بر تعریف فرهنگ نامه آکسفورد•

، به ویژه برنامه ای طراحی شده برای شبیه سازی گفتگو با کاربر انسانی است"
“در فضای اینترنت

برای کارهای مهم اعم از درخواست تاکسی، کسب: زمینه های توسعه چت بات•
و کارهای اینترنتی، انواع خدمات از جمله خدمات مورد استفاده دانشجویان، 

...سامانه های دانشگاهی مرتبط با انتخاب واحد، کارنامه و 

ی ساعته، هزینه تولید پایین، دسترس24تسریع در انجام کار، فعالیت : ویژگی ها•
آسان، قابلیت ارتقای خودکار، حاشیه ی سوددهی باالتر

ای را طراحی و پیاده سازی کنیم که chatbotدر این پروژه سعی شده است که •
اجرا می شود و می تواند سواالت کاربران مرتبط با اطالعات moodleدر سایت 

نون درسی داخل سایت و نیز غیر مرتبط را در قالب چت پاسخگو باشد و تاک
.چنین افزونه ای ساخته نشده است

•Moodle ای یک سیستم مدیریت آموزش است که برای طراحی و ساخت برنامه ه
.  ردوبرای کلیه اهداف می توان تغییراتی در آن ایجاد کآموزشی آنالین می باشد

:کردیمدنبالرازیرمراحلmoodleرویبرباتچتسازیپیادهبرای

moodleو نصب آن بر روی سایت moodleمناسبِ چت بات برای pluginساخت یک 1.
برای آن pluginالزم است که یک moodleقرار دادن چت بات بر روی برای ▪

.نصب کنیمmoodleبنویسیم و سپس آن را بر روی 

تولید برنامه چت بات 2.
:برای ساخت برنامه ی اصلی فاز های زیر را دنبال کردیم▪

(aساخت محیط ظاهری برنامه
CSSو bootstrapو فریم ورک html: زبان مورد استفاده

(b نوشتن قسمتbackend :ر در این قسمت برای پاسخگویی به سواالت کارب
و نیز moodleمرتبط با اطالعات درسی از روش دسترسی به پایگاه داده 

برای پاسخگویی به. وب سرویس های تعریف شده استفاده کرده ایم
استفاده chatterbotبه نام machine learningمکالمات غیر مرتبط از یک 

.کرده ایم
 phpو python3: زبان مورد استفاده

moodleنوشته شده در pluginقرار دادن برنامه بر روی 3.

:moodleچت بات ایجاد شده در نپالگینمایی از خروجی 

:برای ارسال پاسخ سواالت مراحل زیر را دنبال کردیم

دریافت اطالعات موردنظر از جمالت ورودی با بررسی و تحلیل آن ها1.

.پیدا کردن جواب سواالت، که روش های آن در قسمت روش و ساختار مطرح شد2.

آماده سازی پاسخ متناسب با نوع پیام و جمالت همراه با احساسات و واکنش ها3.

:از جمله مکالمات مرتبط با اطالعات درسی که چت بات می تواند پاسخگو باشد

رادی کویز ها و تمرین هایی که تاریخ موعد آن ها نزدیک است، همراه با تاریخ و تعداد اف•
.که آن را انجام داده اند، را به کاربر اطالع رسانی می کند

پیام های جدید موجود در فروم که کاربر هنوز آن را مشاهده نکرده است را اطالع داده و•
.می تواند متن پیام را نیز به نمایش بگذارد

نمره های همه دروس، میانگین، نمره های یک درس و یا نمره ی یک فعالیت خاص را •
یا در یک درس خاص نوشته شده توسط کاربر را نمایش می دهد و درمورد پایین بودن

.باال بودن نمره، واکنش نشان می دهد

.دآدرس ایمیل دستیاران آموزشی یا اساتید وارد شده توسط کاربر را ارسال می کن•

مثال ادمین سایت می تواند از این طریق . دریافت اطالعات با دسترسی های خاص•
.این اتفاق برای افراد دیگر قابل انجام نیست. کاربری را عضو سایت کند

ه اسامی اساتید درس مورد نظر کاربر، اطالعات کاربر در حال چت، دروس ثبت نام شد•
.را نمایش می دهد... کاربر و 

جمع بندی
جر به اهمیت ارتقای کیفیت پاسخگویی و دسترسی سریع تر به اطالعات یک سازمان، من

به آنچه که ما دنبال کردیم نمونه ای نوآورانه برای دستیابی. ساخت چت بات ها شده است
که می تواند در . بوده استmoodleاطالعات دانشجویان در سایت های ساخته شده با 

.کمترین زمان بیشترین اطالعات را در اختیار دانشجویان قرار دهد

:کاربرد های صنعتی
از جمله کاربرد های مهم این چت بات، پاسخگویی خودکار به سواالت دانشجویان در سایت های 

.می باشدmoodleساخته شده با 
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