
Wprowadzenie 

Nadeszła era inteligentnych maszyn, a interfejsy konwersacyjne są na czele. W ciągu ostatnich kilku lat 

zalało nas wiele nowych rodzajów maszyn i oprogramowania, zwanych łącznie botami. Boty to 

zautomatyzowane maszyny sprzętowe lub programowe, które są napędzane postępem w 

technologiach sztucznej inteligencji (AI). Ostatnie osiągnięcia w zakresie algorytmów uczenia 

maszynowego, takich jak uczenie głębokie i uczenie z głębokim wzmocnieniem, poprawiły wydajność 

zadań AI, takich jak automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR), rozumienie języka naturalnego (NLU), 

synteza tekstu na mowę (TTS) i rozpoznawanie obrazu . Przyspieszyło to ludzką podróż w kierunku 

technologicznej osobliwości, momentu, w którym sztuczna inteligencja w skokach przewyższa 

naturalną ludzką inteligencję. Jednym z długoterminowych celów w dziedzinie sztucznej inteligencji 

jest zbudowanie systemów komputerowych, które mogą prowadzić rozmowy z użytkownikami jak 

ludzie. Dzięki ostatnim postępom w technologiach sztucznej inteligencji jesteśmy teraz o krok bliżej do 

osiągnięcia tego celu. Teraz nie jest już fikcją, że jesteśmy w stanie wchodzić w interakcje z 

urządzeniami i gadżetami w naszych domach i biurach, używając wyłącznie głosu. Nadal mamy długą 

drogę do stworzenia standardów i budowania cyfrowych istot zdolnych do płynnej rozmowy w języku 

naturalnym. Jednak niedawny wzrost zainteresowań i ogromne inwestycje w realizację tych pomysłów 

sugerują, że jesteśmy na dobrej drodze do ewolucji takiego globalnego standardu. Jeśli jesteś 

podekscytowany najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii 

automatyzacji, dobrze trafiłeś. Wyruszymy w podróż do punktu w czasie, który guru projektowania 

Mark Curtis nazywa osobliwością konwersacyjną, kiedy znikają urządzenia konwersacyjne, a rozmowa 

między człowiekiem a maszyną jest płynna i naturalna. Ten tekst jest dla programistów 

rozpoczynających tworzenie interfejsów konwersacyjnych. Obecnie podstawowe chatboty z 

przyciskami można budować bez konieczności pisania nawet jednej linii kodu. Zaczniemy od tego. 

Będziemy stopniowo przechodzić w kierunku bardziej złożonych i elastycznych architektur oraz zbadać 

kanały, z których można korzystać, takie jak Facebook Messenger, SMS i Twitter. Będziemy również 

badać narzędzia do zrozumienia języka naturalnego i zarządzania konwersacjami. Wreszcie 

zakończymy naszą podróż, budując boty obsługujące głos na platformach takich jak Amazon Alexa i 

Google Assistant. 

Konwersacyjne interfejsy użytkownika 

Konwersacyjne interfejsy użytkownika są tak stare, jak same nowoczesne komputery. ENIAC, pierwszy 

programowalny komputer ogólnego przeznaczenia, został zbudowany w 1946 roku. W 1950 roku Alan 

Turing, brytyjski informatyk, zaproponował pomiar poziomu inteligencji maszyn za pomocą testu 

konwersacyjnego zwanego testem Turinga. Test obejmował konkurowanie maszyny z człowiekiem jako 

partnerem dialogu z grupą ludzkich sędziów (jeszcze jednym człowiekiem). Jurorzy wchodzili w 

interakcję z każdym z dwóch uczestników (człowiekiem i maszyną) za pomocą interfejsu tekstowego, 

który nie różni się od większości nowoczesnych komunikatorów. Na czacie sędziowie mieli 

zidentyfikować, który z dwóch uczestników był maszyną. Jeśli co najmniej 30% sędziów nie potrafiło 

rozróżnić między dwoma uczestnikami, uznawano, że maszyna przeszła test. Była to jedna z 

najwcześniejszych ludzkich myśli na temat interfejsów konwersacyjnych i ich wpływu na poziomy 

inteligencji maszyn, które mają takie możliwości. Jednak próby zbudowania takich interfejsów przez 

kilka następnych dziesięcioleci nie były zbyt udane. Przez około 35 lat, od lat 80. XX wieku, graficzny 

interfejs użytkownika (GUI) dominował w sposobie interakcji z maszynami. W związku z niedawnym 

rozwojem sztucznej inteligencji i rosnącymi ograniczeniami, takimi jak zmniejszający się rozmiar 

gadżetów (od laptopów po telefony komórkowe), redukcja nieruchomości na ekranie (inteligentne 

zegarki) oraz potrzeba, aby interfejsy stały się niewidoczne (inteligentny dom i roboty), interfejsy 

użytkownika znów stają się rzeczywistością. Na przykład najlepszym sposobem interakcji z robotami 



mobilnymi, które są rozproszonymi gadżetami w inteligentnych domach, byłoby użycie głosu. Dlatego 

system powinien być w stanie rozumieć żądania i odpowiedzi użytkowników w naturalnym ludzkim 

języku. Takie możliwości systemów mogą zmniejszyć wysiłek człowieka związany z nauką i 

zrozumieniem obecnych złożonych interfejsów. Konwersacyjne interfejsy użytkownika były znane pod 

kilkoma nazwami: interfejsy języka naturalnego, systemy dialogu mówionego, chatboty, inteligentni 

wirtualni agenci, wirtualni asystenci i tak dalej. Rzeczywista różnica między tymi systemami dotyczy 

integracji zaplecza (na przykład baz danych i modułów zadań / kontroli), modalności (na przykład 

awatarów tekstowych, głosowych i wizualnych) oraz kanałów, na których są wdrażane. Jednak jednym 

z wspólnych tematów tych systemów jest ich zdolność do interakcji z użytkownikami w sposób 

konwersacyjny przy użyciu języka naturalnego. 

Krótka historia chatbotów 

Początki współczesnych chatbotów sięgają 1964 roku, kiedy Joseph Weizenbaum z Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) opracował chatbota o nazwie Eliza. Stosował proste zasady konwersacji 

i przeformułował większość wypowiedzi użytkowników, symulując Rogeriańską terapię. Chociaż 

pokazało to, że naiwni użytkownicy mogą dać się nabrać myśląc, że rozmawiają z prawdziwym 

terapeutą, sam system nie rozumiał problemu użytkownika. Następnie w 1991 roku ustanowiono 

nagrodę Loebnera, aby zachęcić badaczy AI do tworzenia chatbotów, które mogą pokonać test Turinga 

i poprawić stan sztucznej inteligencji. Chociaż żaden chatbot nie przeszedł testu do 2014 roku, wiele 

znanych chatbotów zdobyło nagrody za wygrywanie innych ograniczonych wyzwań. Należą do nich 

ALICE, JabberWacky, Rose i Mitsuku. Jednak w 2014 r. w konkursie testowym Turinga z okazji 60. 

rocznicy śmierci Alana Turinga chatbot Eugene Goostman wcielający się w 13-letniego ukraińskiego 

chłopca zdołał oszukać 33% sędziów, pokonując w ten sposób test. Artificial Intelligence Markup 

Language (AIML) i ChatScript zostały opracowane jako sposób na pisanie skryptów wiedzy i treści 

konwersacyjnych dla większości tych chatbotów. Skrypty opracowane przy użyciu tych języków 

skryptowych mogą być następnie przekazywane do tłumaczy w celu stworzenia zachowania 

konwersacyjnego. Chatboty opracowane w celu pokonania testu Turinga były w dużej mierze 

rozmowne, mając tylko jeden cel - pokonać test Turinga. Wielu nie uważało tego za postęp w sztucznej 

inteligencji lub tworzenie przydatnych asystentów konwersacyjnych. Z drugiej strony badania nad 

sztuczną inteligencją, w szczególności w uczeniu maszynowym i przetwarzaniu języka naturalnego, dały 

początek różnym interfejsom konwersacyjnym, takim jak systemy odpowiadania na pytania, interfejsy 

języka naturalnego do baz danych i systemy dialogu mówionego. W przeciwieństwie do chatbotów 

zbudowanych, aby pokonać test Turinga, systemy te miały bardzo jasne cele. Systemy odpowiadania 

na pytania przetwarzały pytania w języku naturalnym i znajdowały odpowiedzi w niestrukturalnych 

zestawach danych tekstowych. Interfejsy języka naturalnego do systemów atabase Systems (NLIDBS) 

były interfejsami do dużych baz danych SQL, które interpretowały zapytania do baz danych w języku 

naturalnym, takim jak angielski, konwertowały je na SQL i zwracały trafienia jako odpowiedź. Systemy 

dialogu mówionego (SDS) były systemami, które mogły prowadzić rozmowy kontekstowe z 

użytkownikami w celu obsługi zadań konwersacyjnych, takich jak rezerwacja biletów, kontrolowanie 

innych systemów i udzielanie korepetycji uczniom. Były to prekursory nowoczesnych chatbotów i 

interfejsów konwersacyjnych.  

Ostatnie zmiany 

W 2011 roku Apple wypuściło inteligentnego asystenta o nazwie Siri jako część swoich 

iPhone&prime;ów. Siri miała być osobistym asystentem użytkownika, wykonującym takie zadania, jak 

wykonywanie połączeń, odczytywanie wiadomości oraz ustawianie alarmów i przypomnień. To jedno 

z najważniejszych wydarzeń w niedawnej przeszłości, które ponownie uruchomiło historię interfejsów 

konwersacyjnych. W pierwszych dniach korzystania z Siri użytkownicy używali go tylko kilka razy w 



miesiącu do wykonywania zadań, takich jak przeszukiwanie Internetu, wysyłanie SMS-ów i 

wykonywanie połączeń telefonicznych. Chociaż jest to powieść, Siri była traktowana jako praca w toku, 

a wiele funkcji zostanie dodanych w następnych latach. Na początku Siri miał wiele klonów i 

konkurencji na Androidzie i innych platformach smartfonów. Większość z nich została stworzona jako 

asystenci i była dostępna jako aplikacje mobilne. W tym samym roku (2011) IBM wprowadził Watson, 

system odpowiadania na pytania, który brał udział w teleturnieju o nazwie Jeopardy i wygrał go z 

poprzednimi zwycięzcami w postaci ludzi, Bradem Rutter i Ken Jennings. To był kamień milowy w 

historii sztucznej inteligencji, ponieważ Watson był w stanie przetwarzać pytania z otwartej domeny w 

języku naturalnym i odpowiadać na nie w czasie rzeczywistym. Od tego czasu Watson został 

przekształcony w zestaw narzędzi z szeregiem narzędzi usług poznawczych do rozumienia języka 

naturalnego, analizy sentymentów, zarządzania dialogiem i tak dalej. Po Siri i Watsonie, kolejne ważne 

ogłoszenie pojawiło się w 2013 roku, kiedy firma Microsoft wprowadziła Cortanę jako standardową 

funkcję w telefonach z systemem Windows, a później w 2015 roku w systemie Windows 10. Podobnie 

jak Siri, Cortana była osobistym asystentem, który zarządzał zadaniami, takimi jak ustawianie 

przypomnień, odpowiadanie na pytania i tak dalej. W listopadzie 2014 r. Amazon zaprosił swoich 

członków Prime do wypróbowania własnego osobistego asystenta o imieniu Alexa. Alexa została 

udostępniona samodzielnie przez Amazon produkt o nazwie Echo. Echo był pierwszym w swoim 

rodzaju inteligentnym głośnikiem, w którym znajdował się asystent niczym „duch” w maszynie. Chociaż 

nazywano go głośnikiem, w rzeczywistości był to mały komputer, którego jedynym interfejsem był głos, 

w przeciwieństwie do smartfonów, tabletów i komputerów osobistych. Użytkownicy mogą rozmawiać 

z Alexą za pomocą głosu, prosić ją o wykonywanie zadań, takich jak ustawianie przypomnień, 

odtwarzanie muzyki i tak dalej. Niedawno w kwietniu 2016 roku Facebook ogłosił, że otwiera swoją 

popularną platformę Messenger dla chatbotów. To było radykalnie inne podejście do interfejsów 

konwersacyjnych w porównaniu z Siri, Alexą i Cortaną. W przeciwieństwie do tych osobistych 

asystentów ogłoszenie Facebooka doprowadziło do stworzenia niestandardowych chatbotów z marką. 

Te boty są bardzo podobne do Siri, Cortana i Alexa, ale można je dostosować do wymagań firmy, która 

je tworzy. Chatboty są teraz gotowe do zakłócenia kilku rynków, w tym obsługi klienta, sprzedaży, 

marketingu, pomocy technicznej i tak dalej. Wiele platform komunikacyjnych, takich jak Skype, 

Telegram i inne, również otworzyło się dla chatbotów w tym samym czasie. W maju 2016 r. Firma 

Google ogłosiła Asystenta, swoją wersję osobistego chatbota, który był dostępny na wielu platformach, 

takich jak aplikacja Allo i Google Home (inteligentny głośnik, taki jak Echo). Wszyscy asystenci, tacy jak 

Siri, Cortana, Alexa i Asystent Google, również otworzyli się jako kanały komunikacji z osobami trzecimi. 

Dlatego teraz można spersonalizować Alexę i Asystenta Google, dodając funkcje konwersacyjne (zwane 

umiejętnościami lub działaniami) z biblioteki rozwiązań innych firm. Podobnie jak marki mogą tworzyć 

własne chatboty dla różnych usług komunikacyjnych (na przykład Skype i Facebook Messenger), mogą 

również rozwijać umiejętności dla Alexy lub działania dla Asystenta Google. Homepod, własny 

inteligentny głośnik Apple, zasilany przez Siri, ma zostać wydany w 2018 r. Równolegle do tych zmian 

nastąpił również znaczny wzrost liczby dostępnych narzędzi do tworzenia i hostowania chatbotów. W 

ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił gwałtowny wzrost liczby narzędzi do projektowania, modelowania, 

budowania, wdrażania, zarządzania i zarabiania na chatbotach. Doprowadziło to do stworzenia 

ekosystemu, który projektuje i buduje niestandardowe interfejsy konwersacyjne dla firm, organizacji 

charytatywnych, rządowych i innych organizacji na całym świecie.  

Architektura konwersacyjnego interfejsu użytkownika 

Przyjrzyjmy się podstawowej architekturze interfejsu konwersacyjnego: 



 

 

Podstawowym modułem interfejsu konwersacyjnego jest menedżer konwersacji. Ten moduł 

kontroluje przebieg rozmowy. Bierze semantyczną reprezentację tego, co mówi użytkownik, jako dane 

wejściowe i decyduje, jaka powinna być odpowiedź systemu. Zachowa reprezentację kontekstu 

konwersacyjnego w jakiejś formie, powiedzmy zestaw par klucz-wartość, aby sensownie 

przeprowadzać konwersację przez kilka tur między użytkownikiem a systemem. Semantyczna 

reprezentacja danych wejściowych użytkownika może pochodzić bezpośrednio z naciśnięć przycisków. 

W systemach, które potrafią rozumieć język, wypowiedzi użytkownika będą tłumaczone na 

reprezentację semantyczną, składającą się z intencji użytkownika i parametrów (przedziałów i 

jednostek), przez moduł rozumienia języka naturalnego. Może zaistnieć potrzeba wcześniejszego 

przeszkolenia tego modułu, aby zrozumieć zestaw zamiarów użytkownika określonych przez 

programistę w odniesieniu do bieżących zadań konwersacyjnych. Interfejsy z obsługą głosu, które 

akceptują mowę użytkownika, również wymagają modułu rozpoznawania mowy, który może 

transkrybować mowę na tekst przed przekazaniem jej do modułu rozumienia języka naturalnego. Z 

drugiej strony, symetrycznie, potrzebny jest moduł syntezatora mowy (lub silnika zamiany tekstu na 

mowę), który konwertuje tekstową odpowiedź systemu na mowę. Menedżer konwersacji będzie 

współpracował z modułami zaplecza. Może to być baza danych lub internetowe źródło danych, na 

które są wysyłane zapytania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie użytkownika (na przykład 

program telewizyjny) lub usługa online, która ma na celu wykonanie instrukcji (na przykład rezerwacja 

biletu). Kanał to miejsce, w którym chatbot faktycznie spotyka użytkownika. W zależności od kanału 

może istnieć jeden lub więcej modułów tworzących tę warstwę. Na przykład, jeśli chatbot jest na 

Facebooku Messenger, ta warstwa składa się ze strony na Facebooku i aplikacji na Facebooku, która 

łączy się z pozostałymi modułami chatbota opakowanymi jako aplikacja internetowa.  

Klasyfikacja 

Konwersacyjne interfejsy użytkownika znalazły zastosowanie w różnych scenariuszach. Ich aplikacje 

można ogólnie podzielić na dwie kategorie: asystentów przedsiębiorczych i asystentów osobistych. 

Asystenci korporacyjni to chatboty i inne konwersacyjne interfejsy użytkownika wzorowane na 

przedstawicielach obsługi klienta i sprzedawcach. Podobnie jak przedstawiciele obsługi klienta, boty 

angażują klientów w rozmowy, wykonując zadania marketingowe, sprzedażowe i pomocnicze. 

Większość chatbotów wdrożonych w kanałach takich jak Facebook Messenger, Skype, Slack i wiele 

innych to asystenci biznesowi. Są zaprojektowane i zbudowane do wykonywania zadań, które 

wykonaliby asystenci sklepów i przedstawiciele obsługi klienta. Asystenci biznesowi są rozwijani w 

wielu sektorach biznesu, automatyzując różnorodne zadania konwersacyjne. Z drugiej strony, osobiści 



asystenci to boty, takie jak Alexa, Siri i Cortana, które działają jako osobisty asystent użytkownika, 

wykonując takie zadania, jak zarządzanie kalendarzem, wysyłanie SMS-ów, odbieranie połączeń i 

odtwarzanie muzyki. Tych osobistych asystentów można rozszerzyć pod względem ich możliwości. Na 

przykład Alexa pozwala na takie ulepszenie, pozwalając programistom budować umiejętności, które 

użytkownicy mogą dodać do własnej Alexy. Marki mogą zatem rozwijać umiejętności Alexy lub 

działania dla Asystenta Google, które umożliwią Alexie i Asystentowi interakcję z usługami IT marki i 

wykonywanie zadań, takich jak składanie zamówień, sprawdzanie statusu dostawy i wiele innych. Na 

przykład popularne marki, takie jak PizzaHut, Starbucks i Domino’s, rozwinęły umiejętności, które 

można włączyć w Alexie.  

Aplikacje 

Chociaż chatboty były rozwijane od co najmniej kilku dekad, dopiero niedawno stały się głównymi 

kanałami zaangażowania klientów. W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki poważnym wysiłkom gigantów 

branżowych, takich jak Apple, Google, Microsoft, Facebook, IBM i Amazon, oraz ich późniejszym 

inwestycjom w tworzenie zestawów narzędzi, chatbotów i interfejsów konwersacyjnych, stały się 

poważnym rywalem w innych kanałach kontaktu z klientami. W tym czasie chatboty zostały 

zastosowane w różnych sektorach i różnych scenariuszach konwersacyjnych w tych sektorach: 

detalicznym, bankowym i finansowym, rządowym, zdrowotnym, prawnym, trzecim sektorze i wielu 

innych. W handlu detalicznym chatboty zostały zastosowane do marketingu produktu, zaangażowania 

marki, pomocy produktowej, sprzedaży i rozmów wsparcia. Chatboty Brandengagement oferują 

lojalnym klientom marki wskazówki i porady związane z korzystaniem z produktów sprzedawanych 

przez markę. Na przykład chatbot Sephora doradza użytkownikom, jak wybrać idealną szminkę. 

Podobnie chatbot TK-Maxx pomagał użytkownikom w wyborze prezentów dla przyjaciół i rodziny 

podczas Świąt Bożego Narodzenia 2016 r. Jednym z pierwszych detalistów, który odkrył chatboty do 

sprzedaży, był H&M. Chatbot H&M pomagał użytkownikom przeglądać katalog produktów i dodawać 

produkty do koszyka. Producenci samochodów, tacy jak Tesla, Kia i Mercerdes, opracowali chatboty, 

które mogą pomóc użytkownikom samochodów w uzyskaniu informacji dotyczących ich samochodów. 

Chatboty odniosły duży sukces w branży bankowej i finansowej. Bankowość była jednym z pierwszych 

sektorów, w których eksperymentowano z interfejsami konwersacyjnymi. Chatboty bankowe mogą 

odpowiadać na ogólne pytania dotyczące produktów finansowych, bezpiecznej bankowości itd., A 

także dostarczać konkretnych i spersonalizowanych informacji o kontach użytkowników. Wiele 

globalnych banków i dostawców usług finansowych, w tym Bank of America, bank ICICI, HSBC, Royal 

Bank of Scotland, Capital One, Mastercard i tak dalej, wdrożyło chatboty, aby pomóc swoim klientom. 

Wiele firm fintech buduje chatboty, które mogą pełnić rolę asystentów finansowych dla użytkowników. 

Ernest.ai i Cleo to chatboty, które mogą łączyć się z Twoimi kontami bankowymi i rozmawiać z Tobą o 

wydatkach, saldach, a także dostarczać wskazówek dotyczących oszczędzania pieniędzy. Chatboty są 

również szeroko wdrażane w sektorze ubezpieczeniowym, gdzie pełnią rolę asystentów, którzy mogą 

uzyskać dostosowane wyceny (na przykład SPIXII). Chatboty są również wykorzystywane w sektorach 

prawnym, zdrowotnym, rządowym i trzecim. Chatbot o nazwie DoNotPay pomagał ludziom 

kwestionować mandaty za parkowanie w Londynie i Nowym Jorku w ponad 160 000 przypadków. 

Następnie więcej chatbotów zostało opracowanych, aby ułatwić ludziom dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości i usług prawnych: ocena przestępczości (LawBot), założenie firmy (LawDroid), pomoc 

najemcom (RentersUnion), pomoc w kwestiach prawnych i dokumentacji (Lisa, LegaliBot, Lexi, 

DocuBot) oraz znalezienie prawników (BillyBot). W trzecim sektorze chatboty zostały wykorzystane do 

szerzenia świadomości problemów, na których zależy organizacjom charytatywnym. Stoptober to 

chatbot na Facebooku, który został opracowany przez National Health Services (NHS) w Wielkiej 

Brytanii, aby pomóc palaczom rzucić palenie. Kolejny chatbot, Yeshi, został opracowany, aby zwrócić 

uwagę na kryzys wodny w Etiopii. Chatboty również zaczynają wkraczać do służby zdrowia. Chatboty, 



takie jak Your.MD i HealthTap, zostały zaprojektowane do diagnozowania problemów zdrowotnych na 

podstawie objawów. Emily to chatbot zaprojektowany przez LifeFolder, aby pomóc w podejmowaniu 

decyzji o zakończeniu życia (na przykład dokumentacja prawna, podtrzymywanie życia, dawstwo 

narządów i wiele innych). Chatboty są wykorzystywane nie tylko do kontaktów z klientami, ale także 

wewnętrznie, z pracownikami. W pewnym sensie chatboty stają się współpracownikami, pomagając 

innym pracownikom w wykonywaniu powtarzalnych, przyziemnych i nudnych zadań. Usługi 

komunikacyjne, takie jak Slack i Microsoft Teams, zachęcają chatboty na swoich platformach do 

automatyzacji komunikacji biurowej. Te boty mają na celu angażowanie współpracowników w czat 

podczas wykonywania zabawnych i podstawowych zadań. Na przykład istnieją boty, które pomagają 

współpracownikom dzielić się wiedzą (Obie.ai), uzyskiwać dostęp do innych usług, takich jak GDrive 

(WorkBot), organizować spotkania (Meekan), omawiać lunch (LunchTrain), a nawet pomagać w 

podejmowaniu decyzji (ConcludeBot, SimplePoll ). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przypadkach 

użycia, polecam zajrzeć do niektórych usług katalogowych botów, takich jak botlist.co i 

www.chatbots.org, gdzie możesz znaleźć więcej informacji i inspiracji. 

Zestaw narzędzi dla programistów 

W ciągu ostatnich kilku lat wokół idei interfejsów konwersacyjnych wyrósł ekosystem narzędzi i usług. 

Istnieje wiele narzędzi, które możemy podłączyć i grać, aby projektować, rozwijać i zarządzać 

chatbotami. 

Narzędzia do makiet 

Makiety mogą służyć do pokazania klientom, jak wyglądałby i zachowywał się chatbot. Są to narzędzia, 

które warto rozważyć podczas projektowania konwersacji, po wymyśleniu przykładowych rozmów 

między użytkownikiem a botem na odwrocie serwetki. Narzędzia makietowe pozwalają na wizualizację 

rozmowy między użytkownikiem a botem oraz ukazują dynamikę wykonywania zwrotów 

konwersacyjnych. BotSociety.io (https://botsociety.io/) i BotMock.com (https://botmock.com/) to 

niektóre z popularnych narzędzi do tworzenia makiet. Niektóre z tych narzędzi umożliwiają 

eksportowanie projektu makiety i tworzenie filmów. 

Kanały 

Kanały odnoszą się do miejsc, w których użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z chatbotem. Istnieje 

kilka kanałów wdrażania, w których boty mogą być ujawniane użytkownikom. Obejmują one usługi 

przesyłania wiadomości, takie jak Facebook Messenger, Skype, Kik, Telegram, WeChat i Line; usługi 

czatu biurowego i zespołowego, takie jak Slack, Microsoft Teams i wiele innych; tradycyjne kanały, 

takie jak czat internetowy, SMS-y i połączenia głosowe; i inteligentne głośniki, takie jak Amazon Echo i 

Google Home. Wybierz kanał na podstawie użytkowników i wymagań projektu. Na przykład, jeśli 

tworzysz chatbota skierowanego do konsumentów, Facebook Messenger może być najlepszym 

kanałem ze względu na rosnącą liczbę użytkowników, którzy już korzystają z usługi, aby utrzymywać 

kontakt ze znajomymi i rodziną. Dodanie chatbota do listy kontaktów może być łatwiejsze niż 

nakłonienie go do pobrania aplikacji. Jeśli użytkownik potrzebuje interakcji z botem za pomocą głosu 

w środowisku domowym lub biurowym, inteligentne kanały głośnikowe mogą być idealnym wyborem. 

I wreszcie istnieją narzędzia, które mogą łączyć chatboty z wieloma kanałami jednocześnie (na przykład 

integracja Dialogflow, MS Bot Service i Smooch.io itd.). 

Narzędzia programistyczne chatbota 

Istnieje wiele narzędzi, których możesz użyć do tworzenia chatbotów bez konieczności kodowania 

nawet jednej linii: Chatfuel, ManyChat, Dialogflow i tak dalej. Chatfuel umożliwia projektantom 



tworzenie przepływu konwersacji za pomocą elementów wizualnych. Dzięki ManyChat możesz 

zbudować przepływ przy użyciu mapy wizualnej o nazwie FlowBuilder. Elementy konwersacyjne, takie 

jak wypowiedzi bota i przyciski odpowiedzi użytkownika, można skonfigurować za pomocą elementów 

interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść”. Dialogflow może być używany do tworzenia 

chatbotów, które wymagają zaawansowanego rozumienia języka naturalnego do interakcji z 

użytkownikami. Z drugiej strony istnieją języki skryptowe, takie jak Artificial Intelligence Markup 

Language (AIML), ChatScript i RiveScript, których można używać do tworzenia chatbotów. Te skrypty 

będą zawierały treść i przepływ konwersacji, które następnie należy wprowadzić do programu 

interpretującego lub silnika reguł, aby ożywić chatbota. Interpretator decyduje o postępach w 

konwersacji, dopasowując wypowiedzi użytkownika do szablonów w skryptach. Chociaż budowanie 

konwersacyjnych chatbotów przy użyciu tego podejścia jest proste, trudno jest budować transakcyjne 

chatboty bez generowania wyraźnych semantycznych reprezentacji wypowiedzi użytkowników. 

PandoraBots to popularna platforma internetowa do tworzenia chatbotów AIML. Alternatywnie, 

istnieją biblioteki SDK, których można użyć do tworzenia chatbotów: MS Bot Builder, BotKit, BotFuel i 

tak dalej, dostarczają SDK w jednym lub więcej językach programowania, aby pomóc programistom w 

tworzeniu podstawowego modułu zarządzania konwersacją. Możliwość kodowania menedżera 

konwersacji zapewnia programistom elastyczność kształtowania konwersacji i integracji bota w celu 

wykonania zadań zaplecza lepiej niż platformy bez kodu i skryptów. Po zbudowaniu menedżera 

konwersacji można następnie podłączyć do innych usług, takich jak rozumienie języka naturalnego, aby 

zrozumieć wypowiedzi użytkowników. 

Analityka 

Podobnie jak inne rozwiązania cyfrowe, chatboty mogą czerpać korzyści z gromadzenia i analizowania 

statystyk użytkowania. Chociaż możesz zbudować od podstaw platformę analityczną na zamówienie, 

możesz również skorzystać z gotowych zestawów narzędzi, które są obecnie szeroko dostępne. 

Dostępnych jest wiele gotowych narzędzi analitycznych, które można podłączyć do chatbota, za 

pomocą którego można rejestrować i analizować przychodzące i wychodzące wiadomości. Narzędzia 

te informują twórców i menedżerów chatbota o rodzajach rozmów, które faktycznie zachodzą między 

użytkownikami a chatbotem. Dane dostarczą użytecznych informacji, takich jak popularne zadania 

konwersacyjne, miejsca, w których dochodzi do załamania się konwersacji, wypowiedzi, których bot 

nie zrozumiał, oraz żądania, do których chatboty nadal muszą się skalować. Dashbot.io, BotAnalytics i 

Chatbase Google to kilka narzędzi analitycznych, których możesz użyć do analizy wydajności chatbota 

Rozumienie języka naturalnego 

Chatboty można budować bez konieczności rozumienia wypowiedzi użytkownika. Jednak dodanie 

możliwości rozumienia języka naturalnego nie jest trudne. Jest to jedna z cech charakterystycznych, 

która odróżnia chatboty od ich cyfrowych odpowiedników, takich jak strony internetowe i aplikacje z 

elementami wizualnymi. Istnieje wiele modułów rozumienia języka naturalnego, które są dostępne 

jako usługi w chmurze. Główni gracze IT, tacy jak Google, Microsoft, Facebook i IBM, stworzyli 

narzędzia, które można podłączyć do chatbota. Google Dialogflow, Microsoft LUIS, IBM Watson, 

SoundHound i Facebook’s Wit.ai to tylko niektóre z narzędzi NLU, które możesz wypróbować. W 

niektórych rozdziałach omówimy Dialogflow (poprzednio nazywany Api.Ai). 

Usługi katalogowe 

Jednym z wyzwań związanych z budowaniem bota jest skłonienie użytkowników do jego odkrycia i 

używania. Chatboty nie są tak popularne jak strony internetowe i aplikacje mobilne, więc potencjalny 

użytkownik może nie wiedzieć, gdzie szukać bota. Po wdrożeniu chatbota musisz pomóc użytkownikom 

go znaleźć. Istnieją katalogi zawierające listę botów w różnych kategoriach. Chatbots.org to jedna z 



najstarszych usług katalogowych, która od 2008 roku wymienia chatboty i wirtualnych asystentów. 

Inne popularne to Botlist.co, BotPages, BotFinder i ChatBottle. Te katalogi kategoryzują boty pod 

względem celu, sektora, obsługiwanych języków, krajów i tak dalej. Oprócz tego kanały takie jak 

Facebook i Telegram mają własne katalogi botów hostowanych na ich kanale. W przypadku Facebooka 

możesz pomóc użytkownikom znaleźć bota Messengera za pomocą ich usługi Discover. 

Zarabianie 

Chatboty są budowane do wielu celów: do budowania świadomości, wspierania klientów po sprzedaży, 

świadczenia płatnych usług i wielu innych. Oprócz tego, chatboty z interesującą treścią mogą 

angażować użytkowników przez długi czas i mogą być wykorzystywane do zarabiania pieniędzy poprzez 

ukierunkowane spersonalizowane reklamy. Usługi takie jak CashBot.ai i  AddyBot.com może 

zintegrować się z Twoim chatbotem, aby wysyłać ukierunkowane reklamy i rekomendacje do 

użytkowników, a kiedy użytkownicy się angażują, Twój chatbot zarabia. Powyższa lista nie jest 

wyczerpującą listą narzędzi, podobnie jak usługi wymienione w każdym typie. Narzędzia te ewoluują 

w czasie, gdy chatboty znajdują swoją niszę na rynku. Ta lista ma dać ci wyobrażenie o tym, jak 

wielowymiarowy jest ekosystem i pomóc ci eksplorować przestrzeń i karmić twój kreatywny umysł. 

Korzyści 

Konwersacyjne interfejsy użytkownika zapewniają to, co najlepsze z obu światów: naturalną interakcję 

podobną do ludzkiej w połączeniu z zaletami technologii cyfrowej. 

Dostępność: jak wszystkie inne zautomatyzowane technologie cyfrowe, interfejsy konwersacyjne są 

niedrogie i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest jak posiadanie kogoś przez cały czas 

na czacie internetowym, aby klienci zawsze mieli od kogo uzyskać odpowiedzi. 

Spersonalizowane doświadczenie: w przeciwieństwie do witryn internetowych i aplikacji na smartfony, 

chatboty mogą zapewniać bardzo spersonalizowane wrażenia ze względu na konwersacyjny charakter 

interakcji. Ustawienia rozmowy w cztery oczy dają wiele okazji do zrozumienia celów, preferencji i 

ograniczeń użytkownika oraz dostosowania się do nich. 

Niski koszt: Chatboty są rozwiązaniami cyfrowymi i dlatego zapewniają usługi wsparcia klienta co 

najmniej dziesięć razy tańsze niż ludzie wykonujący te same zadania. 

Spójność: Chatboty mogą być spójne w usługach, co może być trudne do osiągnięcia w przypadku 

ludzkich operatorów i może być bardzo ważne w niektórych sektorach. 

Krótki czas odpowiedzi: w przeciwieństwie do systemów opartych na ludziach, czas odpowiedzi 

chatbotów jest znacznie szybszy. Użytkownicy nie muszą już czekać na odebranie połączenia, a podczas 

rozmowy odpowiedzi chatbota będą szybsze niż odpowiedzi człowieka, zwłaszcza gdy operatorzy mają 

za zadanie więcej niż jeden czat jednocześnie (czasami do pięciu). Zdolność chatbotów do obsługi 

jednoczesnych rozmów eliminuje również wąskie gardło ograniczonej przepustowości obsługi klienta, 

a tym samym pomaga firmom rozwijać się. 

Skaluj w górę: Chatboty można łatwo skalować w celu obsługi rosnącego i sezonowego ruchu, co nie 

jest łatwe w przypadku korzystania z baterii doradców na żywo. Okres świąteczny może szczególnie 

zwiększyć zapotrzebowanie na obsługę klienta. W takich sytuacjach chatboty mogą być używane do 

obsługi prostych i łatwych zadań o niskim priorytecie, zmniejszając w ten sposób obciążenie doradców 

na żywo - a pomoc ludzka może być rozsądnie wykorzystywana do prowadzenia wartościowych 

rozmów. 

Chatboty zostaną tutaj 



Technologie konwersacyjnego interfejsu użytkownika są obecnie jednym z najpopularniejszych 

tematów w branży technologicznej. Większość dużych marek zaczęła formułować strategię chatbota 

w ramach swojej większej strategii sztucznej inteligencji i automatyzacji. Innowacje, takie jak chatboty, 

inteligentne głośniki i samojezdne samochody, są przyczyną tak ważnych decyzji politycznych. Świat 

przygotowuje się do stawienia czoła atakowi technologii automatyzacji, które mogą zastąpić ludzi w 

powtarzalnych i ustrukturyzowanych zadaniach. Niedawny rozwój chatbotów był napędzany wieloma 

czynnikami: 

* Miliennale stale przechodzą na czat jako preferowany kanał interakcji z markami. Ankiety dotyczące 

kontaktów z klientami pokazują, że ludzie chcą korzystać z kanałów czatu internetowego, jeśli są 

dostępne, w porównaniu z innymi tradycyjnymi kanałami, takimi jak e-mail i telefon, do kontaktowania 

się z firmami. 

* Rozwój aplikacji do obsługi czatu na smartfonach i innych urządzeniach przewyższył wykorzystanie 

aplikacji społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Teraz ludzie spędzają więcej czasu na 

aplikacjach do przesyłania wiadomości, rozmowach ze znajomymi, rodziną, współpracownikami, a 

nawet firmami. 

* Rosnące zapotrzebowanie klientów na czacie wywiera ogromną presję na marki. Brak 

wykwalifikowanych zasobów ludzkich do obsługi rosnącego ruchu na czatach jest również ważnym 

czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju chatbotów. 

* Dostępność narzędzi usług kognitywnych do rozumienia języka naturalnego, rozpoznawania mowy, 

syntezy mowy, zarządzania konwersacjami, analityki itp. Sprawiła, że projektowanie i rozwój 

chatbotów było łatwiejsze niż kilka lat temu. 

* Otwarcie kanałów komunikacji i innowacyjnych nowych dróg, takich jak inteligentne głośniki, 

sprawiło, że świadczenie usług za pośrednictwem chatbotów stało się rzeczywistością. Rosnące 

zainteresowanie aplikacjami i urządzeniami do przesyłania wiadomości, takimi jak inteligentne głośniki, 

stanowi atrakcyjną okazję dla marek do budowania chatbotów, aby wykorzystać użytkowników, którzy 

są już dostępni na tych kanałach. 

Istnieje kilka ankiet i statystyk, które pokazują tę konwersację 

interfejsy są tutaj na stałe. Na poniższej liście przedstawiamy niektóre z najbardziej przekonujących 

wyników ankiet i przewidywań, które pokazują, że chatboty są tutaj na dłuższą metę: 

* Gartner (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2018-

and-beyond/) przewiduje, że do 2021 roku wzrośnie liczba marek, które projektują swoje strony 

internetowe z uwzględnieniem wyszukiwania głosowego i wizualnego ich przychody o 30%, a ponad 

50% firm wyda więcej na chatboty niż tradycyjne aplikacje mobilne. 

* W ankiecie Oracle 80% respondentów (dyrektorów szczebla C) tak powiedział planują wprowadzić 

usługi chatbota do 2020 roku, jeśli jeszcze nie teraz 

* Badania Juniper przewidują, że korzystanie z chatbotów przyniesie roczne oszczędności w wysokości 

8 mld USD do 2022 r., W porównaniu z 20 mln USD w 2017 r. 

* Badanie Hubspot wykazało, że około 47% konsumentów jest otwartych na kupowanie przedmiotów 

przez chatbota, a około 40% nie obchodzi, czy rozmawiają z chatbotem, czy z człowiekiem, o ile szybko 

i łatwo otrzymają pomoc. 

* Wreszcie, zgodnie z niedawnym raportem Grand View Research, globalny 



Rynek chatbotów ma osiągnąć oszałamiającą wartość 1,25 miliarda dolarów do 2025 roku, rosnąc w 

CAGR na poziomie 24,3% ze 190 milionów dolarów w 2016 roku [GVR]. 

Zacznijmy! 

Czy jesteś więc gotowy, aby zacząć budować jeszcze chatboty? Mam nadzieję, że przedstawiłem Ci 

dobre wprowadzenie do świata chatbotów. Omówiliśmy historyczne i ostatnie wydarzenia, klasyfikację 

chatbotów, ich zastosowanie w różnych sektorach, korzyści, przyszłość i podstawową architekturę. W 

ciągu następnych ośmiu rozdziałów przedstawię kilka narzędzi, technik i koncepcji, które pozwolą Ci 

zbudować niesamowite interfejsy konwersacyjne. Niech podróż się rozpocznie! Narzędzia, które 

zamierzamy zgłębiać, nieustannie ewoluują i podczas pracy nad projektami możesz mieć do czynienia 

z ich zaawansowaną wersją. Dołożono wszelkich starań, aby wyjaśnić podstawowe pojęcia w każdym 

rozdziale, tak abyś mógł wymyślić, jak postępować w oparciu o swoje rozumienie pojęć i na podstawie 

własnego osądu, zamiast po prostu wykonywać instrukcje dosłownie. Aby uzyskać najnowsze 

informacje na temat zmian, należy zapoznać się z narzędziami dokumentacj. 



Przewodnik po Twoim mieście 

Po zapoznaniu się z chatbotami i ich krótką historią, w tej części pobrudzimy sobie ręce, budując 

pierwszego chatbota. Zbudujemy chatbota, który będzie pełnił rolę przewodnika po mieście dla 

użytkownika. Jako przykładowe zadania wykorzystamy popularne rozmowy turystyczne, takie jak 

poznanie miasta, wymyślanie rzeczy do zrobienia i wyszukiwanie miejsc do jedzenia. Będziemy badać, 

jak używać różnych narzędzi w zestawie narzędzi, aby zbudować chatbota zdolnego do wykonywania 

tych zadań konwersacyjnych. Poznajmy popularne narzędzie Chatfuel i dowiedzmy się, jak zbudować 

chatbota od podstaw. Chatfuel to narzędzie umożliwiające zbudowanie chatbota bez konieczności 

kodowania. Jest to narzędzie internetowe z edytorem GUI, które pozwala użytkownikowi zbudować 

chatbota w sposób modułowy. Oprócz tworzenia chatbotów umożliwia także programistom 

monitorowanie i zarządzanie wydajnością bota za pomocą narzędzi do zarządzania i analiz. W tej części 

zbadamy elementy składowe chatbota. Następnie zbudujemy od podstaw chatbota przewodnika i 

wdrożymy go na Facebooku Messenger. Zbadamy różne funkcje oferowane przez Chatfuel, aby 

rozszerzyć możliwości chatbota, takie jak integracje zaplecza i nadawanie wiadomości. Na koniec 

przyjrzymy się krótko pakietowi analitycznemu. Pod koniec tej części będziesz mógł: 

* Zrozumieć podstawy Chatfuel 

* Zrozumieć pojęcie przepływu konwersacji i nawigacji 

* Zrozumieć podstawowe elementy: bloki, karty, wtyczki i atrybuty 

* Zarządzać kontekstami za pomocą par klucz-wartość i obsługuj wypowiedzi użytkowników 

* Tworzyć chatboty i integrować  webhooki do przetwarzania backendu 

* Zintegrować chatbota z Facebook Messenger 

Pierwsze kroki 

Zacznijmy. Aby utworzyć konto w Chatfuel, przejdź do https://chatfuel.com. Kliknij ZACZNIJ ZA 

DARMO. Pamiętaj, że korzystanie z zestawu narzędzi Chatfuel jest obecnie bezpłatne. To doprowadzi 

Cię do jednej z następujących dwóch opcji: 

* Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, poprosi o pozwolenie na połączenie Twojego konta Chatfuel z 

kontem na Facebooku 

* Jeśli nie jesteś zalogowany, najpierw poprosi Cię o zalogowanie się do Facebooka przed zapytaniem 

o pozwolenie 

Chatfuel łączy się z Facebookiem w celu wdrażania botów. Dlatego wymaga pozwolenia na korzystanie 

z konta na Facebooku. Upoważnij Chatfuel do otrzymywania informacji o Tobie i bycia menedżerem 

stron. Otóż to! Jesteś gotowy do zbudowania swojego pierwszego bota 

Budowanie pierwszego bota 

Boty Chatfuel można publikować na dwóch platformach wdrożeniowych: Facebook Messenger i 

Telegram. Najpierw zbudujmy chatbota dla Facebook Messenger. Aby to zrobić, musimy stworzyć 

stronę na Facebooku. Każdy chatbot na Facebooku Messenger musi być dołączony do strony. Oto jak 

możemy zbudować stronę na Facebooku: 

1. Przejdź do https://www.facebook.com/pages/create/. 

https://chatfuel.com/


2. Kliknij kategorię odpowiednią do zawartości strony. W naszym przypadku użyjemy marki lub 

produktu i wybierzemy stronę aplikacji. 

3. Nadaj stronie nazwę. W naszym przypadku użyjmy Get_Around_Edinburgh. Pamiętaj, że Facebook 

nie ułatwia zmiany nazw stron. Więc wybieraj mądrze. 

4. Po utworzeniu strony zobaczysz, że Chatfuel prosi o pozwolenie na połączenie się ze stroną 

 

5. Kliknij POŁĄCZ DO STRONY. Zostaniesz przeniesiony do edytora botów. 

6. Nazwa bota jest ustawiona na My First Bot. Ma adres URL komunikatora, który można zobaczyć z 

boku nazwy. Adresy URL komunikatora zaczynają się od m.me. Możesz zauważyć, że bot ma również 

wbudowaną wiadomość powitalną. Po lewej stronie znajduje się menu główne z wieloma opcjami, z 

domyślnie wybraną opcją Build. W dalszych sekcjach zbadamy inne opcje 

 

7. Kliknij adres URL komunikatora, aby rozpocząć pierwszą rozmowę z botem. Spowoduje to otwarcie 

Facebook Messenger na karcie przeglądarki 



 

8. Aby rozpocząć rozmowę, kliknij przycisk Rozpocznij u dołu okna czatu. 

9. Proszę bardzo! Twoja rozmowa właśnie się rozpoczęła. Bot wysłał Ci wiadomość powitalną 

 

Zwróć uwagę, jak wita Cię Twoim imieniem. Dzieje się tak, ponieważ dałeś botowi dostęp do swoich 

informacji na Facebooku. Teraz, gdy zbudowałeś swojego pierwszego bota i odbyłeś z nim rozmowę, 

poklep się po plecach. Witamy w świecie chatbotów! 

Podstawowe bloki konstrukcyjne 

Zanim przejdziemy do tworzenia naszego bota, spójrzmy na podstawowe elementy konstrukcyjne: 

*Bloki 

* Karty 



*Przyciski 

* Wtyczki 

* Atrybuty 

Bloki 

Wróć do edytora i spójrz na zakładkę Bot Structure. W sekcji Bot Structure znajdziesz dwa typy bloków 

wbudowanych i zdefiniowanych przez użytkownika. Wiadomość powitalna i odpowiedź domyślna to 

dwa wbudowane bloki. Będziemy budować bloki zdefiniowane przez użytkownika, aby 

zaimplementować funkcję konwersacji w chatbocie. Każdy blok można traktować jako segment 

odpowiedzi chatbota. Każdy blok może zawierać jedną lub więcej kart. 

Karty 

Karty to konstrukcje używane do wysyłania wiadomości na platformę wdrożeniową. Jest wiele 

rodzajów kart. Karty tekstowe to podstawowy rodzaj kart; niosą wiadomości tekstowe i opcjonalne 

przyciski. Inne karty obejmują obrazy, szybkie odpowiedzi (tablice przycisków), listy i galerię. Każdy z 

nich zbadamy później. 

Przyciski 

Większość kart ma przyciski. Przyciski służą do udostępniania użytkownikom opcji odpowiedzi. 

Użytkownicy mogą odpowiadać na pytania i prośby chatbota, klikając przyciski. Jest to alternatywne 

podejście do umożliwienia użytkownikom wpisywania żądań i odpowiedzi przy użyciu tekstu w języku 

naturalnym. 

Wtyczki 

Wtyczki to części bloków, w których chatbot musi wykonywać specjalne zadania zamiast odpowiadać 

użytkownikowi. Na przykład możesz użyć wtyczki, aby wysłać do siebie wiadomość e-mail ze wszystkimi 

informacjami, które chatbot uzyskał od użytkownika. Później przyjrzymy się kilku wtyczkom. 

Atrybuty 

Atrybuty to zmienne w języku programisty. Są to symbole zastępcze, w których możemy tymczasowo 

przechowywać dane podczas rozmowy. Istnieją atrybuty, które są wstępnie zdefiniowane, i są takie, 

które są zdefiniowane przez użytkownika. W tym przypadku użytkownicy faktycznie oznaczają 

programistów. Można ich używać do kierowania rozmową w jedną lub drugą stronę. Lub mogą służyć 

do zbierania danych od użytkownika do dalszego przetwarzania w module zaplecza. 

Bloki domyślne 

Istnieją dwa wstępnie zdefiniowane bloki - wiadomość powitalna i wiadomość domyślna. Wiadomość 

powitalna jest dostarczana wraz z domyślną kartą z tekstem powitalnym. Blokada powitalna jest 

uruchamiana, gdy użytkownik po raz pierwszy napotka chatbota. W Facebook Messenger jest to 

uruchamiane, gdy użytkownik naciśnie przycisk Rozpocznij. Domyślny blok odpowiedzi jest 

uruchamiany, gdy bot nie wie, jak obsłużyć wiadomość wejściową użytkownika. Spróbuj przywitać się 

z botem na Facebooku Messenger i zobacz, jak reaguje: 



 

Następne kroki 

Teraz, gdy odświeżyliśmy podstawy, zacznijmy tworzyć naszego bota: 

1. W bloku powitalnym kliknij domyślny tekst i edytuj go. Najechanie myszą wokół bloku może ujawnić 

opcje, takie jak usunięcie karty, zmiana kolejności kart i dodanie nowych kart między istniejącymi 

kartami. Usuń przycisk menu głównego: 

 

2. Dodaj kartę tekstową. Dodajmy następną kartę tekstową i zadajmy użytkownikowi pytanie. 

3. Dodaj przyciski odpowiedzi użytkownika. Kliknij DODAJ PRZYCISK i wpisz nazwę przycisku. Na razie 

ignoruj nazwy bloków. Ponieważ są niekompletne, pojawią się na czerwono. Pamiętaj, że możesz 

dodać maksymalnie trzy przyciski do karty tekstowej: 



 

4. Odpowiedzi przycisków muszą być powiązane z blokami, aby po naciśnięciu przycisku chatbot 

wiedział, co zrobić lub powiedzieć. Dodajmy kilka bloków. Aby dodać nowy blok, kliknij DODAJ BLOK 

na karcie Struktura bota. Spowoduje to utworzenie nowego bloku bez tytułu. Po prawej stronie wpisz 

nazwę bloku. Powtórz to samo dla każdego bloku, który chcesz zbudować: 

 

5. Teraz wróć do przycisków i określ nazwy bloków, z którymi chcesz się połączyć. Kliknij przycisk, 

wybierz Bloki i podaj nazwę bloku: 



 

6. Do każdego utworzonego bloku dodaj zawartość, dodając odpowiednie karty. Pamiętaj, że każdy 

blok może mieć więcej niż jedną kartę. Każda karta pojawi się jako odpowiedź, jedna po drugiej: 

 

Powtórz powyższe kroki, aby dodać więcej bloków i połączyć je z przyciskami innych bloków. Kiedy 

skończysz, możesz to przetestować, klikając przycisk TESTUJ TEGO CZATBOTA w prawym górnym rogu 

edytora. Powinieneś teraz zobaczyć nową wiadomość powitalną z przyciskami odpowiedzi. Idź i kliknij 

jedną z nich, aby rozpocząć rozmowę: 



 

Świetnie! Masz teraz bota z możliwością prowadzenia konwersacji. 

Więcej kart 

Oprócz tekstu istnieją inne typy kart, których można używać do dostarczania treści. Karty te są również 

specyficzne dla platformy dostawczej. Tylko niektóre platformy, takie jak Facebook Messenger, 

obsługują zaawansowane karty, takie jak karuzele. Przyjrzyjmy się typom dostępnych dla nas kart. 

Obraz 

Aby dodać kartę graficzną, kliknij ikonę Obraz pod DODAJ KARTĘ Kliknij Prześlij obraz i wybierz plik 

obrazu: 



 

Audio 

Możesz przesyłać pliki audio przez czat, które mogą być natychmiast odtwarzane przez użytkownika. 

Aby wysłać plik audio, kliknij ikonę + na końcu menu DODAJ KARTĘ. Wybierz Audio i podaj adres URL 

pliku audio. Obsługiwane są takie formaty jak MP3, WAV i OGG: 

 

Wideo 

Dodawanie karty wideo jest podobne do dodawania karty dźwiękowej. Kliknij ikonę +, wybierz Wideo 

i podaj adres URL pliku wideo. Obsługiwany jest tylko format MP4, a maksymalny rozmiar wideo jest 

ograniczony do 25 MB. Oto jak to wygląda na czacie: 



 

Szybkie odpowiedzi 

Szybkie odpowiedzi to zestaw przycisków wyświetlanych poziomo. Można ich użyć do uzyskania 

odpowiedzi od użytkownika w taki sam sposób, jak przyciski dołączone do kart tekstowych. Różnica 

polega na tym, że tutaj możesz mieć do 10 przycisków i nie są one przypięte do karty. Przyciski znikną 

również po kliknięciu przez użytkownika jednego z nich lub wpisaniu żądania / odpowiedzi zamiast 

klikania przycisków. Jest to niezwykle przydatne, gdy masz więcej niż trzy opcje odpowiedzi lub opcje, 

które nie powinny pozostawać w ruchu po turze, ponieważ stracą kontekst. Aby dodać tablicę 

przycisków szybkich odpowiedzi, kliknij opcję Szybka odpowiedź, dodaj nazwy przycisków. Dla każdego 

przycisku możesz określić blok, do którego ma prowadzić. Jeśli odpowiedzi mają być traktowane jako 

odpowiedzi, można je również przechowywać jako atrybuty użytkownika. Zbadamy dokładniej 

atrybuty użytkownika: 

 

Galeria 



Galeria to rodzaj karty, która pozwala nam stworzyć bogate doświadczenie w prezentowaniu treści. 

Zamiast tylko tablicy przycisków jako szybkich odpowiedzi, te same treści mogą być prezentowane w 

sposób wzbogacony o obrazy i opisy tekstowe. Aby dodać kartę galerii, kliknij Galeria w zakładce DODAJ 

KARTĘ. Kartę galerii można traktować jako kartę zawierającą kilka minikart. Kontynuuj, aby dodać 

obraz, tytuł, podtytuł, opcjonalny adres URL i przyciski (maksymalnie trzy) dla domyślnej minikarty. Po 

zakończeniu dodaj więcej minikart, klikając ikonę + po prawej stronie: 

 

Lista 

Karta listy jest bardzo podobna do karty galerii pod względem zawartości. Zapewnia sposób 

prezentowania użytkownikowi bogatej treści za pomocą obrazów i adresów URL. Jednak w 

przeciwieństwie do karty galerii układ elementów jest pionowy. Aby dodać kartę listy, kliknij ikonę Lista 

na karcie DODAJ KARTĘ. Dodaj zdjęcie tytułowe, tytuł, adres URL, podtytuł i przycisk wezwania do 

działania oraz utwórz nagłówek grupy. Powtórz to samo dla każdej pozycji na liście. W rzeczywistości 

górny element nie musi być nagłówkiem grupy, a zamiast tego może być po prostu pierwszym 

elementem na liście wyświetlanym w widocznym miejscu z tłem obrazu: 



 

W pokazanym przykładzie mamy nagłówek grupy z tytułem Restauracje indyjskie. Jeśli jednak nie 

chcesz mieć nagłówka, możesz po prostu użyć miejsca na pierwszą pozycję na liście. Karta listy zawiera 

co najmniej dwa elementy i maksymalnie cztery. Możesz również dodać opcjonalny przycisk na końcu 

listy, na przykład, aby zapewnić opcję „więcej”, aby poprosić o więcej pozycji. 

Przyciski 

Przyciski umożliwiają użytkownikom jednoznaczną odpowiedź na chatbota. Możesz dodawać przyciski 

do kart tekstu, galerii i list. Przyciski mają etykietę i ładunek. Etykieta jest tym, co widzi użytkownik. 

Ładunek jest tym, co dzieje się w backendzie, gdy użytkownik kliknie przycisk: 

 

Przycisk może przyjąć jeden z czterech typów ładunków: następny blok, adres URL, numer telefonu lub 

udział. Następny blok jest identyfikowany przez nazwę bloku. To powie chatbotowi, który blok ma 

wykonać po naciśnięciu przycisku. Adres URL można określić, jeśli chatbot ma otwierać stronę 

internetową we wbudowanej przeglądarce internetowej. Ponieważ przeglądarka jest osadzona, można 

również określić rozmiar okna. Numer telefonu można określić, jeśli chatbot ma do kogoś zadzwonić 

(np. Zadzwonić w celu zarezerwowania stolika). I wreszcie, opcja Udostępnij może być używana na 

kartach, takich jak listy i galerie, aby udostępnić kartę innym kontaktom użytkownika. 

Idź do bloku kart 

Przyciski mogą służyć do nawigacji użytkownika z jednego bloku do drugiego, jednak użytkownik musi 

nacisnąć przycisk, aby umożliwić nawigację. Mogą jednak zaistnieć okoliczności, w których nawigacja 

musi odbywać się automatycznie. Na przykład, jeśli chatbot podaje użytkownikowi instrukcje krok po 



kroku, jak coś zrobić, można go zbudować, umieszczając wszystkie karty (jeden krok informacji na 

kartę) w jednym bloku. Jednak ze względu na modułowość dobrym pomysłem może być umieszczenie 

ich w różnych blokach. W takim przypadku musimy udostępnić użytkownikowi przycisk następnego 

kroku, aby przejść do następnego kroku. W Chatfuel możemy użyć karty Przejdź do bloku, aby 

rozwiązać ten problem. Na końcu dowolnego bloku można umieścić kartę Przejdź do bloku, aby 

przenieść chatbota do innego bloku. Gdy chatbot wykona wszystkie karty w bloku, automatycznie 

przechodzi do innego bloku bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika. Korzystając z kart Go to Block, 

możemy zbudować chatbota w sposób modułowy. Aby dodać kartę Idź do bloku na końcu bloku, 

wybierz DODAJ KARTĘ, kliknij ikonę + i wybierz kartę Przejdź do bloku. Wpisz nazwę bloku dla 

przekierowania: 

 

Przekierowania mogą być również losowe i warunkowe. Wybierając opcję losową, możemy sprawić, 

że chatbot wybierze losowo jeden z wymienionych bloków. To dodaje rozmowie trochę niepewności. 

Należy jednak z tego korzystać bardzo ostrożnie, ponieważ kontekst rozmowy może być trudny do 

utrzymania. Przekierowania warunkowe można wykonać, jeśli istnieje potrzeba sprawdzenia 

kontekstu przed wykonaniem przekierowania. Wróćmy do tej opcji po omówieniu kontekstu 

Zarządzanie kontekstem 

W każdej rozmowie należy zarządzać kontekstem rozmowy. Kontekst można zachować, tworząc 

lokalną pamięć podręczną, w której mogą być przechowywane informacje przesyłane między dwoma 

partnerami dialogu. Na przykład użytkownik może powiedzieć chatbotowi o swoich preferencjach 

żywieniowych, a informacje te mogą być przechowywane w kontekście do przyszłego wykorzystania, 

jeśli nie zostaną natychmiast wykorzystane. Innym przykładem jest rozmowa, w której użytkownik 

zadaje pytania dotyczące historii. Pytania te mogą być niekompletne i mogą wymagać interpretacji w 

kontekście informacji dostępnych w kontekście. W tej sekcji dowiemy się, jak można nagrywać i 

wykorzystywać kontekst podczas rozmowy w Chatfuel. Podejmijmy zadanie znalezienia restauracji w 

ramach chatbota przewodnika. Rozmowa między chatbotem a użytkownikiem może wyglądać 

następująco: 

 

W poprzedniej rozmowie, aż do ostatniej wypowiedzi bota, bot musi zapisywać informacje lokalnie. Po 

zebraniu wszystkich potrzebnych informacji może rozpocząć przeszukiwanie bazy danych z 

odpowiednimi parametrami. Zwróć uwagę, że musi również korzystać z tych informacji w 

dynamicznym generowaniu wypowiedzi. Przyjrzyjmy się, jak wykonać te dwa dynamicznie generujące 

wypowiedzi i przeszukiwać bazę danych. Najpierw musimy zbudować przepływ konwersacji, aby 



przeprowadzić użytkownika przez konwersację, tak jak omówiliśmy w sekcji Następne kroki. Załóżmy, 

że użytkownik klika przycisk Find_a_restaurant w bloku powitalnym. Zbudujmy podstawowe bloki z 

wiadomościami tekstowymi i przyciskami, aby poruszać się po rozmowie: 

 

Karty wprowadzania danych przez użytkownika 

Jak możesz sobie wyobrazić, budowanie bloków dla każdej kombinacji kuchni i lokalizacji może stać się 

pracochłonnym zadaniem. Spróbujmy zbudować tę samą funkcjonalność w inny sposób - formularze. 

Aby skorzystać z formularzy, należy użyć karty wprowadzania danych użytkownika. Utwórzmy nowy 

blok o nazwie Restaurant_search i dodajmy do niego kartę wprowadzania danych. Aby dodać kartę 

wprowadzania użytkownika, kliknij DODAJ KARTĘ, kliknij ikonę + i wybierz kartę wprowadzania 

użytkownika. Wszystkie pytania, które chcesz zadać użytkownikowi, dodaj w sekcji WIADOMOŚĆ DO 

UŻYTKOWNIKA. Odpowiedzi na każde z tych pytań można zapisać w zmiennych. Nazwij zmienne przy 

każdym pytaniu. Te zmienne są zawsze oznaczone podwójnymi nawiasami klamrowymi (na przykład 

{{restauracja_lokalizacja}}): 

 

Informacje podane przez użytkownika można również zweryfikować przed akceptacją. W przypadku, 

gdy wymagane informacje to numer telefonu, adres e-mail lub numer, można je zweryfikować, 

wybierając odpowiedni format wprowadzanych informacji. Po karcie wprowadzania danych przez 

użytkownika dodajmy kartę Przejdź do bloku, aby przekierować przepływ na stronę wyników: 



 

I dodaj blok, w którym prezentujemy wyniki. Jak widać tutaj, zmienne przechowujące informacje mogą 

być używane w wypowiedziach chatbota. Będą one dynamicznie zastępowane z kontekstu podczas 

rozmowy: 

 

Poniższy zrzut ekranu przedstawia dotychczasową rozmowę na Messengerze: 

 

Ustawianie atrybutów użytkownika 

Oprócz kart wprowadzania danych przez użytkownika istnieje również inny sposób zapisywania 

informacji w kontekście. Można to zrobić za pomocą karty ustawień atrybutów użytkownika. 



Korzystając z tej karty, możesz ustawić informacje kontekstowe w dowolnym momencie rozmowy. 

Zobaczmy, jak to zrobić. Aby dodać tę kartę, wybierz DODAJ KARTĘ, kliknij ikonę + i wybierz kartę 

Skonfiguruj atrybut użytkownika: 

 

Poprzedni zrzut ekranu pokazuje, że zmienna historii lubi użytkownika jest ustawiona na wartość true, 

gdy użytkownik poprosił o atrakcje historyczne. Informacje te można później wykorzystać do 

kierowania rozmową (jak na karcie Idź do bloku) lub do udzielania zaleceń. Zmienne, które są już w 

kontekście, mogą zostać zresetowane do nowych wartości lub nie mają żadnej wartości. Aby wyczyścić 

wartość zmiennej, użyj specjalnej wartości NIE USTAWIONA z menu rozwijanego, które pojawia się, 

gdy tylko spróbujesz wpisać wartość zmiennej. Możesz także ustawić / zresetować więcej niż jedną 

zmienną na karcie. 

Domyślne zmienne kontekstowe 

Oprócz definiowania własnych zmiennych kontekstowych można również skorzystać z listy 

predefiniowanych zmiennych. Informacje zawarte w tych zmiennych obejmują: 

Informacje uzyskiwane z platformy wdrożeniowej (czyli Facebooka), w tym imię i nazwisko 

użytkownika, płeć, strefa czasowa i ustawienia regionalne Informacje kontekstowe - ostatnio 

naciśnięty przycisk, nazwa ostatnio odwiedzanego bloku itd. Aby uzyskać pełną listę zmiennych, utwórz 

nową kartę tekstową i wpisz {{. Otworzy się rozwijane menu z listą zmiennych do wyboru. Ta lista 

będzie również zawierać zmienne utworzone przez Ciebie: 

 



Podobnie jak w przypadku zmiennych definiowanych przez programistę, te wbudowane zmienne mogą 

być również używane w wiadomościach tekstowych i przekierowaniach warunkowych za pomocą kart 

Przejdź do bloku. 

Zrozumienie języka naturalnego 

Do tej pory widzieliśmy, jak odbywa się konwersacja za pomocą przycisków. W każdym przypadku 

użytkownik musi wcisnąć przycisk lub wpisać informacje, aby wypełnić okienko, co powoduje postęp 

konwersacji. Możliwe jest jednak, aby użytkownicy inicjowali rozmowę i nawigowali przy użyciu języka 

naturalnego (NL), również w Chatfuel. W tej sekcji dowiemy się, jak sprawić, by chatbot rozumiał dane 

wejściowe użytkownika w języku naturalnym i podejmował działania. 

Blok domyślny 

Obok bloku wiadomości powitalnej znajduje się blok domyślnej odpowiedzi. Ten blok jest używany 

przez chatbota jako odpowiedź na wszelkie dane wejściowe użytkownika, których nie rozumie. Śmiało 

i zmień zawartość bloku w następujący sposób: 

 

Teraz przetestuj bota, wpisując pytanie do chatbota na Messengerze. Możesz zobaczyć, jak jest 

używany domyślny komunikat: 

 

Przyjrzyjmy się teraz, jak radzić sobie z danymi wejściowymi NL, aby użytkownicy nie otrzymywali tej 

domyślnej odpowiedzi. Aby skonfigurować chatbota tak, aby rozumiał dane wejściowe NL, znajdź i 

kliknij opcję Ustaw AI w menu po lewej stronie strony. Tutaj określimy szablony wejściowe NL i 

odpowiadające im odpowiedzi na chatbota: 



 

Kliknij DODAJ REGUŁĘ AI. Zobaczysz dwa pola. Wpisz wypowiedzi użytkowników i odpowiedzi bota w 

odpowiednich polach: 

 

Odpowiedzi bota mogą być tekstowe lub blokowe. Podając nazwy bloków, chatbot może zostać 

przekierowany do odpowiednich bloków, gdy użytkownik wybierze wpisywanie odpowiedzi zamiast 

naciskania przycisków. Po dodaniu kilku reguł wróć do Messengera i wypróbuj bota z danymi 

wejściowymi NL: 



 

Możesz także dodać element niepewności i losowości, wybierając losową flagę w odpowiedzi bota i 

dodając więcej niż jedną odpowiedź. Następnie bot wybiera losowo jedną odpowiedź. 

Przetwarzanie zaplecza 

Zadania konwersacyjne zwykle wymagają kopii zapasowej zadań zaplecza. Na przykład rezerwacja 

stolika w restauracji to nie tylko rozmowa, ale także czynność rezerwacji stolika. Jest to zadanie 

backendowe, w którym informacje dotyczące rezerwacji są przesyłane do serwera rezerwacji jako 

żądanie HTTP. W tej sekcji dowiemy się, jak używać karty JSON API do włączania zadań backendu. 

Zanim zaczniemy korzystać z karty JSON API, potrzebujemy adresu URL, który może przyjąć kilka 

parametrów i wykonać zadanie backendowe. Zbudujmy fałszywą usługę zaplecza, która może 

zarezerwować stolik na podstawie nazwy restauracji, liczby osób i czasu. Aby to zrobić, musimy 

zbudować aplikację internetową Node.js i hostować ją w chmurze: 

1. Utwórz katalog o nazwie Eddie-bot. W tym katalogu potrzebujemy trzech plików: index.js, 

package.json i Procfile. 

2. Utwórz plik pakietu package.json, który deklaruje pakiety niezbędne dla aplikacji, jak pokazano 

poniżej: 

{ 

"name": "eddie-server", 

"version": "1.0.0", 

"description": "Eddie - Chatfuel", 

"main": "index.js", 

"scripts": { 



"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" 

}, 

"author": "Srini Janarthanam", 

"license": "ISC", 

"dependencies": { 

"body-parser": "^1.15.2", 

"express": "^4.14.0", 

"request": "^2.72.0" 

} 

} 

3. Utwórz plik Procfile. Procfile to specjalny plik używany przez naszą usługę w chmurze o nazwie 

Heroku, aby poinformować aplikację dynos, jakie polecenie należy uruchomić, aby uruchomić 

aplikację. Powinien zawierać następujący kod: 

web: node index.js 

4. Utwórz plik index.js. Na koniec potrzebujemy programu, który przetworzy żądanie na zapleczu. 

Wklej następujący kod: 

// EddieBot webhooks 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const app = express() 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

app.use(express.static('public')) 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 

}) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 



res.send('Hello world, I am EddieBot webhook.') 

}) 

app.post('/booktable/', function (req, res) { 

console.log(JSON.stringify(req.body)); 

// YOUR BOOKING CODE GOES HERE!! 

var out = { 

"messages": [ 

{"text": "Thanks for your booking!"}, 

{"text": "See you soon!!"} 

] 

} 

var outString = JSON.stringify(out); 

console.log('Out:' + outString); 

res.send(outString); 

}) 

W poprzednim programie mamy uchwyt o nazwie booktable, który wywołujemy, gdy użytkownik chce 

zarezerwować stolik w konkretnej restauracji. Do tego uchwytu prześlemy szereg parametrów, które 

są niezbędne do dokonania rezerwacji stolika, takie jak nazwa restauracji, ilość osób i czas. Po 

dokonaniu rezerwacji aplikacja zwraca botowi komunikat o powodzeniu, który jest następnie 

przesyłany do użytkownika. W powyższym kodzie w rzeczywistości nie dokonujemy rezerwacji. Po 

prostu zakładamy, że rezerwacja została dokonana. 

5. Aby aplikacja działała, musimy przenieść ją na serwer w chmurze. Aby to zrobić w Heroku, wpisz w 

konsoli następujące polecenia: 

C:\Eddie-bot> git init 

C:\Eddie-bot> git add . 

C:\Eddie-bot> git commit -m "Backend Eddie Bot v1" 

C:\Eddie-bot> heroku create eddie-bot-backend 

C:\Eddie-bot> git push heroku master 

Ostatnie polecenie wypycha aplikację do chmury, buduje ją i wykonuje program index.js, który 

uruchamia serwer WWW. Dowiemy się więcej o tym, jak budować aplikacje internetowe w Node.js i 

Javie w kolejnych rozdziałach. Teraz możemy wywołać adres URL https: // eddie-bot- backend.herok 

uapp.com/booktable, z niezbędnymi parametrami, aby dokonać rezerwacji. 

6. Teraz, gdy skonfigurowany jest fałszywy serwer rezerwacji, zadzwońmy do niego i zróbmy 

rezerwację z chatbota. Obejmuje to utworzenie przepływu przy użyciu różnych typów kart. Załóżmy, 

że użytkownik klika przycisk Więcej informacji w określonej restauracji, na przykład Tajmahal. Ma to 



na celu przeniesienie użytkownika do bloku, w którym wyświetlamy informacje o restauracji, takie jak 

kuchnia, menu i lokalizacja, z możliwością zarezerwowania stolika, jeśli użytkownik jest 

zainteresowany. Zbudujmy zatem podstawowy blok dla Tajmahal: 

 

7. Musimy dodać jeszcze kilka kart do tego bloku. Aby ustawić kontekst, musimy dodać kartę atrybutów 

użytkownika, w której ustawiamy nazwę restauracji: 

 

8. Następnie przenosimy rozmowę do ogólnego bloku rezerwacji stolików, tutaj można zebrać inne 

niezbędne informacje. Aby to zrobić, utwórzmy nowy blok Table_booking_form: 

 



W tym bloku dodaliśmy kartę wejścia użytkownika, na której są wyszukiwane informacje o liczbie osób 

i czasie od użytkownika. Są one przechowywane w odpowiednich zmiennych. 

9. Na koniec do tego bloku dodajemy kartę JSON API, która sprawia, że chatbot wywołuje zewnętrzny 

serwer do przetwarzania backendu: 

 

Na tej karcie musimy wspomnieć o rodzaju żądania (GET / POST), adresie URL do wywołania i 

parametrach do przesłania. Odpowiedź z serwera zaplecza jest zwracana do użytkownika. Świetny! 

Przetestujmy to w Messengerze: 

 

Zwróć uwagę, jak wiadomość tekstowa zwrócona z serwera zaplecza trafia do programu Messenger. 

Odpowiedź z serwera zaplecza musi mieć określony format. W index.js odesłaliśmy prostą wiadomość 

tekstową. Można jednak wysyłać również inne rodzaje wiadomości. Na przykład poniżej przedstawiono 

przykład, w jaki sposób można wysłać blok tekstu z przyciskami: 

{ 

"messages": [ 

{ 

"attachment": { 

"type": "template", 

"payload": { 

"template_type": "button", 

"text": "Here are my recommendations!", 



"buttons": [ 

{ 

"type": "show_block", 

"block_name": "TajMahal", 

"title": "TajMahal (5 stars)" 

}, 

{ 

"type": "show_block", 

"block_name": "SpicyTandoori", 

"title": "Spicy Tandoori (4 stars)" 

} 

] 

} 

} 

} 

] 

} 

Nadawanie 

Inną interesującą funkcją oferowaną przez Chatfuel jest możliwość wysyłania wiadomości do więcej 

niż jednego użytkownika w dowolnym momencie. Jest to funkcja, za pomocą której możesz wznowić 

rozmowy z użytkownikiem lub okresowo wysyłać powiadomienia. Aby skorzystać z tej funkcji, kliknij 

opcję Transmisja w menu głównym: 

 

Zobaczysz cztery opcje. Wybierzmy WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TERAZ. 

Są trzy rzeczy do zrobienia - zredaguj wiadomość do wysłania, wybierz użytkowników i naciśnij WYŚLIJ: 



 

Kliknij FILTR UŻYTKOWNIKÓW, aby wybrać podzbiór użytkowników, do których chcesz wysłać 

wiadomość. Odbywa się to za pomocą zmiennych i wartości. Na przykład możesz wysłać wiadomość 

do wszystkich użytkowników, którzy stwierdzili, że uwielbiają kuchnię indyjską (czyli 

{{restaurant_cuisine}} = 'indyjska') i że są na Starym Mieście ({{restaurant_location}} = ' Stare Miasto'). 

Ta wiadomość może być ofertą rabatową w indyjskiej restauracji w mieście: 

 

Po wybraniu docelowej grupy użytkowników utwórz blok wiadomości i naciśnij WYŚLIJ. Ta wiadomość 

zostanie natychmiast wysłana do wszystkich kwalifikujących się użytkowników. Możesz także wysyłać 

wiadomości do docelowych grup użytkowników w zaplanowanych terminach, sekwencjonować 

automatyczne wiadomości po interakcji użytkownika i publikować ze źródeł zewnętrznych, a także 

korzystać z funkcji rozgłaszania. 

Szablony botów 

Chatboty można budować z szablonów. Są to podstawowe, wstępnie zaprojektowane chatboty, które 

można łatwo edytować i przekształcić w chatbota, którego potrzebujesz. Na początek masz kilka 

szablonów. Aby to zrobić, przejdź do https: // dashboa rd.chatfuel.com/#/bots. W sekcji TUTORIAL 

SZABLONY kliknij opcję Wyświetl wszystkie szablony: 



 

Chatfuel udostępnia szereg szablonów z różnymi przypadkami użycia, takimi jak restauracje, asystent 

celebryty, quizy i handel elektroniczny. Zapoznaj się z nimi dalej, aby dowiedzieć się, jak zorganizowana 

jest rozmowa i jak różne narzędzia zostały użyte do ich obsługi. 

Analityka 

Chatfuel zapewnia również analizę Twojego chatbota. Aby uzyskać dostęp do statystyk, przejdź do 

pulpitu nawigacyjnego chatbota i kliknij opcję Analizuj w menu głównym. Strona analityczna zawiera 

podsumowanie statystyk użytkowania bota pod względem wzrostu liczby użytkowników, ich 

aktywności i utrzymania użytkowników. Podkreśla również wzorce użycia, takie jak bloki popularne 

wśród użytkowników i problemy, z którymi boryka się sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o rozumienie 

wypowiedzi językowych użytkowników. Na koniec informuje również, z jakich części świata pochodzą 

Twoi użytkownicy. 

Podsumowanie 

Gratulacje! Wyruszyliśmy w podróż ku tworzeniu niesamowitych chatbotów. Mam nadzieję, że 

używając Chatfuel, stworzyłeś swojego pierwszego bota. Korzystając z przewodnika po wycieczce jako 

przypadku użycia, zbadaliśmy różne tematy związane z projektowaniem i rozwojem chatbota w trakcie 

projektowania przepływu konwersacji, bloków, typów treści wiadomości, nawigowania w przepływie 

konwersacji, rozumienia podstawowych wypowiedzi w języku naturalnym i wielu innych. 

Dowiedzieliśmy się również o różnych blokach konstrukcyjnych dostarczonych przez Chatfuel do 

budowania, monitorowania i zarządzania chatbotami. W następnych rozdziałach będziemy badać 

różne inne przypadki użycia i bardziej zaawansowane tematy w tworzeniu chatbotów, takie jak 

rozumienie niuansów wypowiedzi w języku naturalnym i zarządzanie bardziej złożonymi kontekstami 

konwersacyjnymi. 



Porozmawiajmy o pogodzie 

Facebook Messenger to jedna z najpopularniejszych globalnie dostępnych platform komunikacyjnych. 

Możesz uzyskać do niego dostęp za pomocą swojego konta na Facebooku. Messenger jest dostępny 

osobno dla Facebooka w formie strony internetowej (http: //messenger.com i http://m.me) oraz jako 

aplikacja na smartfony. To sprawia, że jest niezwykle dostępny. Facebook ma ponad 1 miliard 

użytkowników na całym świecie, a wszyscy ci użytkownicy mediów społecznościowych mają również 

dostęp do Messengera; ta zdumiewająca liczba rośnie każdego dnia. To sprawia, że jest popularnym 

wyborem dla programistów chatbota jako platforma wdrożeniowa. Oprócz liczby użytkowników, firma 

dużo inwestuje, aby uczynić z niej miejsce do rozwoju chatbotów. Jego ostatnie funkcje, takie jak karta 

Discover i aktualizacja SDK, świadczą o ich zaangażowaniu. Tu zaprojektujemy i zaimplementujemy 

chatbota, który potrafi rozmawiać o pogodzie. Zbudujemy chatbota i zintegrujemy go z usługą 

zaplecza, która może dostarczać nam informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym. Następnie 

przejdziemy do integracji chatbota z Facebook Messenger. Na koniec spójrzymy na ekskluzywne 

funkcje Messengera, które można wykorzystać, aby uczynić chatbota bardziej atrakcyjnym i 

wciągającym. Pod koniec będziesz w stanie: 

* Projektowa zadania konwersacyjne, aby rozmawiać o pogodzie 

* Tworzyć integracje zaplecza za pomocą API OpenWeatherMap, 

* Zbudować chatbota w Javie 8 i Node.js i hostować go w chmurze za pomocą Heroku 

* Zapoznać się z pakietem SDK programu Facebook Messenger i typami szablonów wiadomości 

* Zintegrować chatbota w Messengerze 

Zadania konwersacyjne 

Najpierw zastanówmy się, jakie zadania ma wykonywać chatbot. Myślę, że chatbot zdolny do 

rozmawiania o pogodzie powinien to robić w następujący sposób: 

* Pogoda teraz 

*Pogoda dzisiaj 

* Pogoda w tym tygodniu 

* Pogoda w ten weekend 

* Pogoda w przyszłości 

Wszystkie wymienione raporty dotyczą lokalizacji geograficznej. Ta informacja może być dostarczana 

w wielu formatach. Większość ludzi podałaby nazwę miasta / miejscowości lub kod pocztowy. Biorąc 

jednak pod uwagę fakt, że urządzenia mobilne mają funkcję GPS, a aplikacje do przesyłania wiadomości 

umożliwiają udostępnianie lokalizacji, innym sposobem na zlokalizowanie użytkownika może być 

użycie współrzędnych LatLong (szerokość i długość geograficzna). Rozważmy wszystkie te odmiany. 

Oprócz tych zadań i typów danych wejściowych musimy wziąć pod uwagę prośby o wyjaśnienia, które 

chatbot musi być w stanie zrobić, jeśli informacje o lokalizacji wejściowej są niejednoznaczne. 

Projekt konwersacyjny 

Teraz, gdy zidentyfikowaliśmy zadania, które musi wykonać nasz chatbot, przejdźmy do projektowania 

przepływu konwersacji. Przepływ konwersacji to podstawowy układ tego, jak będzie przebiegać 



interakcja między użytkownikiem a botem. Zanotujmy kilka prostych wyimaginowanych rozmów 

między użytkownikiem a naszym botem pogodowym. 

Przykład 1: 

Użytkownik: Cześć 

Bot: Cześć! Jestem WeatherMan, twój robot pogodowy. Co chciałbyś wiedzieć? Aktualna pogoda lub 

Użytkownik: aktualna pogoda 

Bot: Ok. Które miasto? 

Użytkownik: Londyn, Wielka Brytania 

Bot: Ok. Pogoda teraz w Londynie, GB. Temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Czyste Niebo. 

User: Dzięki. 

Bot: Nie ma problemu! :) 

Zróbmy kolejny, który jest nieco bardziej złożony. 

Przykład 2: 

User: Cześć 

Bot: Cześć! Jestem WeatherMan, twój robot pogodowy. Co chciałbyś wiedzieć? Aktualna pogoda  

User : Prognoza 

Bot: Ok. Kiedy? Jutro czy w ten weekend? 

User: Jutro 

Bot: Ok. Które miasto? 

Użytkownik: Edynburg 

Bot: Edynburg, USA czy Edynburg, Wielka Brytania? 

Użytkownik: Edynburg, Wielka Brytania 

Bot: Ok. Pogoda jutro w Edynburgu, GB. Temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. Pochmurno. 

Cóż, w dziedzinie rozmów o pogodzie możliwe są bardziej złożone rozmowy. Jednak będziemy 

pracować z powyższymi przykładami, aby pokazać, w jaki sposób można zbudować chatbota i wdrożyć 

go w zasadzie na Facebooku Messenger. Zajmijmy się bardziej złożonymi wypowiedziami i rozmowami 

później. 

Zadania zaplecza 

Zanim przejdziemy do implementacji chatbota, przyjrzyjmy się źródłu informacji o danych 

pogodowych, OpenWeatherMap (https://openweathermap.org). OpenWeatherMap to usługa w 

chmurze, która dostarcza informacje o pogodzie w ponad 200 000 miast na całym świecie. Zawiera 

zarówno dane bieżące i prognozowane, jak i dane historyczne. Ma zarówno usługi bezpłatne, jak i 

płatne. Wejdź na stronę internetową, wpisz nazwę swojego miasta i spróbuj. 

Pobieranie danych pogodowych 



Załóżmy teraz konto w usłudze OpenWeatherMap, aby uzyskać dane pogodowe. 

Pobieranie klucza API 

W przeciwieństwie do poprzedniej części, w której ręcznie stworzyliśmy treść dla chatbota, dane te 

będziemy wykorzystywać na żywo z punktu końcowego usługi. Aby to zrobić, musimy się na to zapisać. 

Aby się zarejestrować, przejdź do https://home.openweathermap.org / i utwórz nowe konto. Aby 

rozpocząć pracę z danymi, będziemy musieli wykupić abonament na odpowiednią usługę API. Aby to 

zrobić, poruszaj się po serwisie klikając opcję API w menu głównym na stronie głównej: 

 

Na stronie API zobaczysz listę wszystkich usług API, które są dostępne. Zacznijmy od podstawowego: 

aktualne dane pogodowe. Kliknij Subskrybuj: 

 

Kliknij Pobierz klucz API i uruchom. Spowoduje to przejście do strony appid 

(https://openweathermap.org/appid), na której można znaleźć dokumentację dotyczącą interfejsu API 

(to znaczy, jak używać klucza i jego ograniczeń). Aby zdobyć klucz, musisz iść dalej. Przejdź do strony 

kluczy API: https: //home.openweathermap.org/api_keys. Znajdziesz domyślny klucz. Jeśli nie, utwórz 

je: 

 



Teraz, gdy mamy nasz klucz, spróbujmy! 

Próbuję twojego klucza 

Musimy stworzyć adres URL, aby uzyskać potrzebne dane. Oto podstawowy: 

http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=<CITY_CODE>&APPID= <YOUR_API_KEY> 

Aby uzyskać kod miasta, przejdź pod następujący adres URL: 

https://openweathermap.org/find?q=Wpisz nazwę swojego miasta i kliknij Szukaj. Na stronie wyników 

pobierz kod miasta z adresu URL: 

 

Na przykład kod miasta Londynu GB to 2643743. 

Zastąp <YOUR_API_KEY> swoim kluczem i wypróbuj adres URL w przeglądarce internetowej. 

Otrzymasz obiekt JSON z aktualnymi i prognozowanymi informacjami o pogodzie, podobny do tego: 

 

Klawisz listy z 37 pozycjami można rozszerzyć, aby znaleźć aktualne i prognozowane informacje na co 

trzy godziny, począwszy od aktualnego czasu: 



 

Znakomicie! Mamy teraz źródło danych do podłączenia do naszego chatbota. 

Tworzenie interfejsu backendu 

Spróbujmy teraz trochę kodu! Zamierzamy teraz zbudować moduł w Javie, który będzie miał dostęp 

do danych pogodowych z naszego źródła danych w czasie rzeczywistym. Następnie podłączymy ten 

moduł do chatbota, aby menedżer konwersacji mógł go używać: 

1. Otwórz Eclipse. 

2. Utwórz nowy projekt Maven. 

3. Wybierz opcję Utwórz prosty projekt. 

4. Podaj lokalizację projektu i naciśnij Dalej. 

5. Na następnej stronie wpisz identyfikator grupy, identyfikator artefaktu, nazwę i opis. Kliknij Finish. 

Mamy teraz gotowy pusty projekt Maven. Zanim przejdziemy do rozwinięcia kodu zaplecza, dodajmy 

do naszego projektu kilka pakietów zależności. Znajdź plik POM (pom.xml) i dodaj następujące 

zależności Mavena: 

<dependencies> 

<!--https://mvnrepository.com/artifact/com.google.code.gson/gson--> 

<dependency> 

<groupId>com.google.code.gson</groupId> 

<artifactId>gson</artifactId> 

<version>2.8.0</version> 

</dependency> 

<!--https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.httpcomponents/httpclient--> 

<dependency> 

<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> 



<artifactId>httpclient</artifactId> 

<version>4.5.3</version> 

</dependency> 

</dependencies> 

Później możemy potrzebować innych zależności. Ale dla kodu zaplecza te pakiety wystarczą. Utwórzmy 

teraz klasę Java Weather.java, aby uzyskać dostęp do danych pogodowych. Poniższy kod przedstawia 

podstawową strukturę klasy: 

package weatherman.weather; 

import com.google.gson.JsonObject; 

public class Weather { 

public static void main(String[] args) { 

} 

public Weather(){} 

public JsonObject getWeather(String cityCode){ return null; } 

public JsonObject getCurrentWeather(String cityName){ return null; } 

} 

Dodamy teraz niezbędny kod, aby uzyskać aktualne dane z usługi OpenWeatherMaps: 

package weatherman.weather; 

import java.io.IOException; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder; 

import org.apache.http.util.EntityUtils; 

import com.google.gson.JsonObject; 

import com.google.gson.JsonParser; 

public class Weather { 

//put your api key here 

String apiKey = <Your API key>; 

public static void main(String[] args) { 

try { 



(new Weather()).getWeather("2643743"); 

} catch (ClientProtocolException e) { 

e.printStackTrace(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

public Weather(){} 

public JsonObject getWeather(String cityCode) 

throws ClientProtocolException, IOException { 

//step 1: Prepare the url 

String url = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=" 

+ cityCode + "&APPID=" + apiKey ; 

//step 2: Create a HTTP client 

HttpClient httpclient = HttpClientBuilder.create().build(); 

//step 3: Create a HTTPGet object and execute the url 

HttpGet httpGet = new HttpGet(url); 

HttpResponse response = httpclient.execute(httpGet); 

//step 4: Process the result 

JsonObject json = null; 

int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode(); 

if (statusCode == 200) { 

String response_string = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 

json = (new JsonParser()).parse(response_string).getAsJsonObject(); 

Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create(); 

String prettyJson = gson.toJson(json); 

System.out.println(prettyJson); 

} 

return json; 

} 

} 



W głównej metodzie utworzyliśmy instancję obiektu Weather, aby uzyskać aktualną pogodę dla 

Londynu, GB (2643743). Uruchom powyższy kod, a otrzymasz następujący wynik w konsoli: 

 

Rezultatem jest obiekt JSON, którego możemy użyć do odpowiedzi na zapytania pogodowe. W pozycji 

listy znajduje się 36 pozycji. Każdy z tych elementów zawiera dane pogodowe, takie jak temperatura 

średnia (temp), temperatura minimalna (temp_min) i temperatura maksymalna (temp_max) w 

określonym czasie (dt to znacznik czasu). Zaimplementujmy teraz dwie metody, getWeatherAtTime () 

i getWeatherReport (), aby wygenerować krótki raport o pogodzie: 

public String getWeatherReport(String cityCode, Integer i) 

throws ClientProtocolException, IOException{ 

JsonObject currentWeather = null; 

if (cityCode != null){ 

currentWeather = getWeatherAtTime(cityCode, i); 

} 

String weatherReport = null; 

if (currentWeather != null){ 

JsonObject weather = currentWeather.get("weather") 

.getAsJsonArray().get(0).getAsJsonObject(); 

Double avgTemp = Double.valueOf(currentWeather.get("main") 

.getAsJsonObject().get("temp").getAsString()) - 273.15; 

String avgTempSt = String.valueOf(avgTemp).split("\\.")[0]; 

weatherReport = "The temperature is " + avgTempSt + 

" degrees Celsius. " 

+ weather.get("description").getAsString() + "."; 



} 

System.out.println(weatherReport); 

return weatherReport; 

} 

public JsonObject getWeatherAtTime(String cityCode, Integer i) 

throws ClientProtocolException, IOException{ 

JsonObject json = getWeather(cityCode); 

JsonArray list = json.get("list").getAsJsonArray(); 

JsonObject weatherAtTime = list.get(i).getAsJsonObject(); 

return weatherAtTime; 

} 

Być może zauważyłeś, że metoda getWeatherReport () wymaga dwóch parametrów - kodu miasta i 

czasu. Czas jest przekazywany jako liczba całkowita, przy czym 0 to czas bieżący, 1 to następny przedział 

czasowy i tak dalej. Wywołanie metody getWeatherReport () z main z nazwą miasta i czasem jako 

parametrami spowoduje krótki tekstowy raport pogodowy, taki jak następujący: Temperatura wynosi 

297,8 stopnia. czyste Niebo. Oczywiście, biorąc pod uwagę bogactwo źródła danych, możemy 

zwiększyć liczbę plików zadania zaplecza. 

Implementacja chatbota 

Teraz, gdy mamy już gotowe zadania backendu, skupmy się na samym chatbocie. Ogólnie rzecz biorąc, 

chatbot przyjmuje wypowiedzi użytkownika jako dane wejściowe i odpowiada własnymi 

wypowiedziami. Ponieważ jednak tworzymy chatbota dla Facebook Messenger, nasz chatbot będzie 

przyjmował dane wejściowe w postaci naciśnięć przycisków i odpowiadał zarówno za pomocą 

wypowiedzi, jak i atrakcyjnych wizualnie kart. Zacznijmy od zaimplementowania klasy Chatbot.java. 

Zaczniemy od opracowania algorytmu przetwarzania wypowiedzi użytkowników i odpowiadania na 

nie: 

1. Przetwarzanie danych wejściowych użytkownika. 

2. Zaktualizuj kontekst. 

3. Zidentyfikuj zamiary bota. 

4. Wygeneruj wypowiedzi bota i strukturę wyjściową. 

5. Odpowiedz. 

Na początek jest to bardzo prosty algorytm. Najpierw przetwarzane są dane wprowadzane przez 

użytkownika w postaci wypowiedzi lub naciśnięć przycisków. Następnie kontekst rozmowy jest 

aktualizowany. W następnym kroku identyfikujemy, co bot musi powiedzieć. Kiedy to zostanie 

ustalone, wymyślimy, jak to powiedzieć i odpowiedzieć. Zacznijmy od implementacji podstawowej 

struktury opartej o wspomniany algorytm: 

package weatherman.chatbot; 



import com.google.gson.JsonObject; 

public class Chatbot { 

JsonObject context; 

public static void main(String[] args){} 

public Chatbot(){ 

context = new JsonObject(); 

} 

public JsonObject process(JsonObject userInput){ 

//step1: process user input 

JsonObject userAction = processUserInput(userInput); 

//step2: update context 

updateContext(userAction); 

//step3: identify bot intent 

identifyBotIntent(); 

//step4: structure output 

JsonObject out = getBotOutput(); 

return out; 

} 

} 

Zmodyfikujemy teraz metodę main () tak, aby symulowała okno czatu, w którym użytkownik może 

wpisywać swoje żądania i odpowiedzi oraz rozmawiać z botem: 

public static void main(String[] args){ 

Chatbot c = new Chatbot(); 

Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

String userUtterance; 

do { 

System.out.print("User:"); 

userUtterance = scanner.nextLine(); 

//end the conversation 

if (userUtterance.equals("QUIT")){ break; } 

JsonObject userInput = new JsonObject(); 



userInput.add("userUtterance", new JsonPrimitive(userUtterance)); 

JsonObject botOutput = c.process(userInput); 

String botUtterance = ""; 

if (botOutput != null && botOutput.has("botUtterance")) { 

botUtterance = botOutput.get("botUtterance").getAsString(); 

} 

System.out.println("Bot:" + botUtterance); 

} while (true); 

} 

Skupmy się teraz na samym chatbocie. Najpierw zbudujemy moduł do rozumienia wypowiedzi 

użytkowników. Zamierzamy zbudować bardzo prosty moduł, używając reguł i wyrażeń regularnych do 

tłumaczenia wypowiedzi użytkownika na intencje użytkownika. Zamiar to formalna, jednoznaczna 

reprezentacja tego, co mówi użytkownik lub bot. Przekazuje znaczenie wypowiedzi lub gestu. Najpierw 

ustalmy wstępną listę zamiarów użytkowników dotyczących zadań, które wykonaliśmy na podstawie 

przykładowych rozmów, które utworzyliśmy: 

greet 

request_current_weather 

inform_city 

thank 

Zamiar powitania reprezentuje wiele różnych powitań, których może użyć użytkownik. Dlatego 

przetłumaczymy wiele wypowiedzi, takich jak cześć, cześć, cześć i cześć, na intencję pozdrowienia. 

Podobnie, intencja podziękowania reprezentuje wszystkie sposoby, w jakie użytkownik może 

podziękować botowi. Zamiar request_current_weather jest używany do reprezentowania wypowiedzi, 

w których użytkownik żąda informacji o aktualnej pogodzie, a intencja inform_city to miejsce, w którym 

wymieniają nazwę miasta: 

public JsonObject processUserInput(JsonObject userInput){ 

String userUtterance = null; 

JsonObject userAction = new JsonObject(); 

//default case 

userAction.add("userIntent", new JsonPrimitive("")); 

if (userInput.has("userUtterance")){ 

userUtterance = userInput.get("userUtterance").getAsString(); 

userUtterance = userUtterance.replaceAll("%2C", ","); 

} 

if (userUtterance.matches("(hi|hello)( there)?")){ 



userAction.add("userIntent", new JsonPrimitive("greet")); 

} 

else if (userUtterance.matches("(thanks)|(thank you)")){ 

userAction.add("userIntent", new JsonPrimitive("thank")); 

} 

else if (userUtterance.matches("current weather")|| 

userUtterance.matches("weather now")){ 

userAction.add("userIntent", new 

JsonPrimitive("request_current_weather")); 

} 

else { 

//contextual processing 

String currentTask = context.get("currentTask").getAsString(); 

String botIntent = context.get("botIntent").getAsString(); 

if (currentTask.equals("requestWeather") && 

botIntent.equals("requestPlace")){ 

userAction.add("userIntent", new 

JsonPrimitive("inform_city")); 

userAction.add("cityName", new JsonPrimitive(userUtterance)); 

} 

} 

return userAction; 

} 

W powyższym kodzie intencję użytkownika wyprowadzamy z wypowiedzi. Niektóre intencje mają 

również powiązane parametry. Na przykład intencja inform_city ma powiązany parametr cityName, 

który reprezentuje nazwę miasta, dla którego użytkownik poszukuje raportu o pogodzie. Co ciekawe, 

intencja inform_city jest również intencją, którą wyprowadzamy z kontekstu. Ponieważ pytany o 

informacje o mieście użytkownik podaje jedynie nazwę miasta. Zatem wszystko, co zostanie wpisane, 

zostanie zgłoszone jako nazwa miasta i będzie wymagało późniejszej weryfikacji. Zamiar i powiązane z 

nim parametry są opakowane jako działanie użytkownika obiektu JSON. Przejdźmy do aktualizacji 

kontekstu: 

public void updateContext(JsonObject userAction){ 

//copy userIntent 

context.add("userIntent", userAction.get("userIntent")); 



// 

String userIntent = context.get("userIntent").getAsString(); 

if (userIntent.equals("greet")){ 

context.add("currentTask", new JsonPrimitive("greetUser")); 

} else if (userIntent.equals("request_current_weather")){ 

context.add("currentTask", new JsonPrimitive("requestWeather")); 

context.add("timeOfWeather", new JsonPrimitive("current")); 

context.add("placeOfWeather", new JsonPrimitive("unknown")); 

context.add("placeName", new JsonPrimitive("unknown")); 

} else if (userIntent.equals("inform_city")){ 

String cityName = userAction.get("cityName").getAsString(); 

JsonObject cityInfo = weather.getCityCode(cityName); 

if (!cityInfo.get("cityCode").isJsonNull()){ 

context.add("placeOfWeather", cityInfo.get("cityCode")); 

context.add("placeName", cityInfo.get("cityName")); 

} 

} else if (userIntent.equals("thank")){ 

context.add("currentTask", new JsonPrimitive("thankUser")); 

} 

} 

W poprzednim kodzie zaktualizowaliśmy kontekst konwersacji przy użyciu danych wejściowych od 

użytkownika. Tutaj dane wejściowe użytkownika są tłumaczone na zadania i parametry. Idea kontekstu 

jest taka sama, jak sposób, w jaki ludzie zachowują kontekst rozmowy podczas rozmowy z kimś. 

Zmienna currentTask reprezentuje bieżące zadanie chatbota. Intencje, takie jak powitanie, 

podziękowanie i equest_current_weather, ustawią tę zmienną. Każde zadanie będzie miało szereg 

parametrów, które należy wypełnić. Na przykład zadanie requestWeather ma dwa przedziały czasu: 

czas i miejsce. Muszą zostać wypełnione, zanim bot będzie mógł uzyskać raport o pogodzie. Jeśli 

użytkownik zapyta o aktualną pogodę, czas jest ustawiony na aktualny, ale miejsce jest nadal nieznane. 

Następny krok: zidentyfikuj zamiary bota! Po zaktualizowaniu kontekstu należy określić zamiary 

chatbota. Dla niektórych zadań, takich jak powitanie i podziękowanie użytkownikowi, zamiary bota są 

dość proste. W przypadku innych złożonych zadań intencje są określane na podstawie miejsc, które 

należy wypełnić, oraz odpowiedzi z zadań zaplecza. Mamy następujące zamiary dotyczące bota: 

* greetUser 

* thankUser 

* requestPlace 



* informWeather 

greetUser i thankUser służą do witania i dziękowania użytkownikom. requestPlace jest używane, gdy 

bot musi znać miejsce raportu o pogodzie. InformWeather jest używane, gdy bot pomyślnie pobierze 

raport z usługi wewnętrznej bazy danych, którą zbudowaliśmy w poprzedniej sekcji: 

public void identifyBotIntent(){ 

String currentTask = context.get("currentTask").getAsString(); 

if (currentTask.equals("greetUser")){ 

context.add("botIntent", new JsonPrimitive("greetUser")); 

} else if (currentTask.equals("thankUser")){ 

context.add("botIntent", new JsonPrimitive("thankUser")); 

} else if (currentTask.equals("requestWeather")){ 

if 

(context.get("placeOfWeather").getAsString().equals("unknown")){ 

context.add("botIntent", new JsonPrimitive("requestPlace")); 

} 

else { 

Integer time = -1; 

if 

(context.get("timeOfWeather").getAsString().equals("current")){ 

time = 0; 

} 

String weatherReport = null; 

try { 

weatherReport = weather.getWeatherReport( 

context.get("placeOfWeather").getAsString(), time); 

} 

catch (ClientProtocolException e) { 

e.printStackTrace(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

if (weatherReport != null){ 



context.add("weatherReport", new 

JsonPrimitive(weatherReport)); 

context.add("botIntent", new JsonPrimitive("informWeather")); 

} 

} 

} else { 

context.add("botIntent", null); 

} 

} 

W powyższym kodzie zwróć uwagę, jak bot decyduje, co zrobić, gdy currentTask to requestWeather. 

Postanawia zapytać o miejsce, gdy nie jest znane. Gdy znany jest czas i miejsce, pobiera raport i 

aktualizuje kontekst. Następnie zamiar bota należy przełożyć na wypowiedź: 

public JsonObject getBotOutput(){ 

JsonObject out = new JsonObject(); 

String botIntent = context.get("botIntent").getAsString(); 

String botUtterance = ""; 

if (botIntent.equals("greetUser")){ 

botUtterance = "Hi there! I am WeatherMan, your weather bot! " 

+ "What would you like to know? Current weather or forecast?"; 

} else if (botIntent.equals("thankUser")){ 

botUtterance = "Thanks for talking to me! Have a great day!!"; 

} else if (botIntent.equals("requestPlace")){ 

botUtterance = "Ok. Which city?"; 

} else if (botIntent.equals("informWeather")){ 

String timeDescription = 

getTimeDescription(context.get("timeOfWeather").getAsString()); 

String placeDescription = getPlaceDescription(); 

String weatherReport = context.get("weatherReport").getAsString(); 

botUtterance = "Ok. Weather " + timeDescription + " in " + 

placeDescription + ". " + weatherReport; 

} 

out.add("botIntent", context.get("botIntent")); 



out.add("botUtterance", new JsonPrimitive(botUtterance)); 

return out; 

} 

private String getPlaceDescription() { 

return context.get("placeName").getAsString(); 

} 

private String getTimeDescription(String timeOfWeather) { 

if (timeOfWeather.equals("current")){ 

return "now"; 

} 

return null; 

} 

Teraz, gdy intencje i wypowiedzi bota zostały zidentyfikowane, wykonajmy główną metodę i bawmy 

się trochę! Uruchom klasę Chatbot, naciskając Ctrl + F11. Na konsoli zostaniesz poproszony o 

rozpoczęcie rozmowy. Spójrz na następującą przykładową rozmowę: 

User:hi there 

Bot:Hi there! I am WeatherMan, your weather bot! What would you like to know? Current weather or 

forecast? 

User:current weather 

Bot:Ok. Which city? 

User:London,GB 

Bot:Ok. Weather now in London,GB. The temperature is 291.72 degrees Farenheit. broken clouds. 

User:thanks 

Bot:Thanks for talking to me! Have a great day!! 

User:QUIT 

Na przykład nazwę miasta należy wpisać w tym samym formacie (<nazwa miasta, kod kraju>) tak jak w 

naszej bazie danych pogody. To nie jest idealne. Użytkownik powinien móc mówić w Londynie i nadal 

otrzymywać odpowiedzi. Wrócimy do tego w następnym rozdziale, w którym przyjrzymy się, jak radzić 

sobie z wypowiedziami, w których użytkownicy mogą wywoływać tę samą jednostkę pod różnymi 

nazwami. Ale najpierw pozwól nam uruchomić ten kod w programie Facebook Messenger. 

Tworzenie usługi internetowej chatbota 

Naszym następnym krokiem jest udostępnienie chatbota jako usługi internetowej. Dzieje się tak, aby 

platformy, takie jak Facebook Messenger, mogły uzyskać dostęp do chatbota bez konieczności 

hostowania ich na własnych serwerach. Aby chatbot był dostępny jako usługa internetowa, kod 

chatbota musi być spakowany jako serwer WWW i hostowany na platformie chmurowej. Użyjemy 



biblioteki Java Spark, aby opakować kod chatbota jako serwer WWW i platformę chmurową Heroku 

do jego hostowania: 

1. Musimy dodać zależność Spark do pliku POM: 

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.sparkjava/spark-core --> 

<dependency> 

<groupId>com.sparkjava</groupId> 

<artifactId>spark-core</artifactId> 

<version>2.0.0</version> 

</dependency> 

2. Zaimplementuj klasę Java o nazwie WebServer.java. Pamiętaj, aby umieścić go w domyślnym 

pakiecie: 

public class WebServer { 

public static void main(String[] args) { 

Spark.setPort(getHerokuAssignedPort()); 

Spark.staticFileLocation("/public"); 

final Chatbot bot = new Chatbot(); 

get("/", (req, res) -> "Hello World! I am WeatherMan, 

the weather bot!!"); 

//post handle for WeatherMan chatbot 

post("/bot", new Route() { 

public Object handle(Request request, Response response) { 

String body = request.body(); 

System.out.println("body: " + body); 

String splitChar = "&"; 

String keyValueSplitter = "="; 

String[] params = body.split(splitChar); 

String userUtterance = "null"; 

for (int i=0; i < params.length; i++){ 

String[] sv = params[i].split(keyValueSplitter); 

if (sv[0].equals("userUtterance")){ 

if (sv.length > 0){ 

userUtterance = sv[1]; 



} else { 

userUtterance = ""; 

} 

userUtterance = userUtterance.replaceAll("%20", 

""); 

userUtterance = userUtterance.replaceAll("%3A", 

":"); 

} 

} 

if (!userUtterance.equals("null")){ 

System.out.println("User says:" + userUtterance); 

JsonObject userInput = new JsonObject(); 

userInput.add("userUtterance", new 

JsonPrimitive(userUtterance)); 

String botResponse = bot.processFB(userInput); 

System.out.println("Bot says:" + botResponse); 

if (botResponse != null) { 

return botResponse; 

} 

} else { 

return null; 

} 

response.status(400); 

return new ResponseError("Error! POST not handled."); 

} 

}, json()); 

after((req, res) -> { res.type("application/json"); }); 

exception(IllegalArgumentException.class, (e, req, res) -> { 

res.status(400); 

res.body(toJson(new ResponseError(e))); 

}); 



} 

static int getHerokuAssignedPort() { 

ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder(); 

if (processBuilder.environment().get("PORT") != null) { 

return 

Integer.parseInt(processBuilder.environment().get("PORT")); 

} 

return 4567; 

//return default port if heroku-port isn't set (i.e. on 

//localhost) 

} 

} 

3. Zaimplementuj klasy pomocnicze serwera WWW. WebServer.java importuje klasy z pakietów Spark 

i Gson. Potrzebuje również dwóch klas pomocniczych, JSONUtil.java i ResponseError.java. Klasa 

pomocnicza JSONUtil pomaga serwerowi WebServer zmienić format odpowiedzi na JSON: 

package weatherman.web.utils; 

import com.google.gson.Gson; 

import spark.ResponseTransformer; 

public class JSONUtil { 

public static String toJson(Object object) { 

return new Gson().toJson(object); 

} 

public static ResponseTransformer json() { 

return JSONUtil::toJson; 

} 

} 

Klasa ResponseError pomaga klasie WebServer w raportowaniu błędów w określonym formacie, które 

mogą wystąpić podczas korzystania z usługi sieci Web: 

package weatherman.web.utils; 

public class ResponseError { 

private String errorType; 

public ResponseError(String message, String... args) { 



this.errorType = String.format(message, args); 

} 

public ResponseError(Exception e) { 

this.errorType = e.getMessage(); 

} 

public String getMessage() { 

return this.errorType; 

} 

} 

4. Zmień kompilator Java na 1.8. Plik pom.xml informuje Heroku, którego kompilatora użyć podczas 

budowania projektu w chmurze. Ponieważ używamy wyrażeń Lambda, musimy ustawić kompilator na 

Javę 1.8. Aby to zrobić, dodaj następujący kod (element build) w pliku pom.xml zaraz po elemencie 

dependencies: 

<build> 

<plugins> 

<plugin> 

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

<version>3.1</version> 

<configuration> 

<source>1.8</source> 

<target>1.8</target> 

</configuration> 

<executions> 

<execution> 

<id>default-compile</id> 

<phase>compile</phase> 

<goals> 

<goal>compile</goal> 

</goals> 

</execution> 

<execution> 

<id>default-testCompile</id> 



<phase>test-compile</phase> 

<goals> 

<goal>testCompile</goal> 

</goals> 

</execution> 

</executions> 

</plugin> 

</plugins> 

</build> 

Zapisz plik pom.xml. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę projektu, wybierz Maven, a następnie 

Aktualizuj projekt w menu. Kliknij OK w oknie dialogowym. Spowoduje to zaktualizowanie ustawień 

Mavena. 

5. Dodaj Procfile. Procfile to artefakt Heroku. W tym pliku mówimy Heroku, który program ma 

uruchomić po zbudowaniu projektu. Zaimplementuj Procfile: 

web: java -cp cel / klasy: cel / zależność / * WebServer 

Poprzednia linia informuje Heroku o uruchomieniu klasy WebServer w domyślnym pakiecie na 

hamowni internetowej. Plik powinien mieć nazwę Procfile, a nie Procfile.txt lub ProcFile 

6. Wepchnij go do chmury. Teraz, gdy stworzyliśmy naszą pierwszą wersję chatbota i umieściliśmy ją 

jako serwer sieciowy, umieśćmy ją w chmurze i udostępniamy jako usługę sieciową. W oknie konsoli, 

w którym znajduje się Twój projekt Weatherman, wykonaj następujące polecenia: 

> git init 

> git add 

> git commit -m "chatbot for weather v1" 

Wykonując powyższe polecenia, tworzymy i przechowujemy pliki projektu w lokalnym repozytorium 

GIT. Stwórzmy teraz aplikację Heroku do przechowywania naszej aplikacji internetowej: 

> heroku stwórz bota pogodowego 

Zobaczysz wyniki tego polecenia, jak na poniższym zrzucie ekranu. Mówi się, że stworzyliśmy aplikację 

Heroku o nazwie weatherman-bot, a jej adres URL to  

https://weatherman-bot.herokuapp.com: 

https://weatherman-bot.herokuapp.com/


 

Na koniec umieścimy kod w Heroku, a także wywołamy go jako usługa sieciowa. Aby to zrobić, wykonaj 

następujące polecenie: 

> git push heroku master 

Zobaczysz następujące komunikaty, co oznacza, że kod został przekazany, skompilowany i również 

uruchomiony: 

 

Teraz, gdy pomyślnie utworzyliśmy chatbota jako usługę internetową, musimy zmusić tego bota do 

rozmawiania z użytkownikami w Facebook Messenger. 

Publikowanie na Facebooku Messenger 

Aby opublikować niestandardowego chatbota na Facebooku, musisz wykonać następujące kroki. 

Tworzenie strony na Facebooku 



Potrzebujesz strony na Facebooku, która może pomieścić chatbota. Aby utworzyć stronę na 

Facebooku, potrzebujesz konta na Facebooku. Jeśli go nie masz, śmiało załóż je na www.facebook.com. 

Po zalogowaniu się do Facebooka powinno być możliwe utworzenie dowolnej liczby stron. Aby 

utworzyć stronę, wykonaj następujące kroki: 

1. Po lewej stronie znajduje się menu z trzema zakładkami: SKRÓTY, ODKRYJ i UTWÓRZ. W sekcji 

UTWÓRZ kliknij Strona: 

 

2. Stronę na Facebooku można utworzyć jako profil publiczny, który będzie reprezentował firmy, marki, 

gwiazdy, sprawy publiczne i tak dalej. Zobaczysz następujące menu: 

 

Wybierz artystę, zespół lub osobę publiczną. Ponieważ budujemy chatbota, stwórzmy go jako postać 

fikcyjną. Wybierz Postać fikcyjna z menu rozwijanego, nadaj jej nazwę i kliknij Rozpocznij: 



 

3. Utworzyliśmy teraz stronę. Przejdźmy dalej i skonfigurujmy to: 

 

Dodaj stronę do zakładek. Dodaj zdjęcie profilowe, klikając opcję Dodaj zdjęcie, a obraz banera, klikając 

opcję Dodaj okładkę (zawsze używaj zdjęć, do których masz prawa autorskie). Nie martw się, jeśli 

przypadkowo zamknąłeś przeglądarkę i nie dodałeś swojej strony do zakładek. Możesz zobaczyć 

wszystkie swoje strony wymienione na https: //www.facebook.com/bookmarks/pages. Teraz 

powinieneś być w stanie napisać swój pierwszy post na stronie. 

Tworzenie nazwy użytkownika 

Po utworzeniu strony zróbmy jeszcze dwie rzeczy, zanim przejdziemy dalej: dodaj opis strony i stwórz 

nazwę użytkownika. 

1. Aby utworzyć nazwę użytkownika, kliknij opcję Utwórz stronę @ nazwa użytkownika tuż pod 

zdjęciem profilowym: 



 

2. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika. Ta nazwa jednoznacznie identyfikuje stronę i 

ułatwia zapamiętanie adresu URL. Być może będziesz musiał wypróbować kilka nazw, ponieważ ta, o 

której myślisz, może być już zajęta: 

 

3. Na koniec, gdy zostanie utworzony, otrzymasz powiadomienie o nowej stronie i adresie URL 

komunikatora: 

 

Tworzenie aplikacji Facebook 

Musisz utworzyć aplikację na Facebooku, która może połączyć się ze stroną na Facebooku, którą 

właśnie utworzyliśmy. Aplikację Facebook można utworzyć w portalu programistów Facebooka. 

Wykonaj kroki: 



1. Przejdź w przeglądarce do https://developers.facebook.com. 

2. Kliknij przycisk MyApps w prawym górnym rogu (obok ikony Twojego profilu). 

3. Kliknij opcję Dodaj nową aplikację. 

4. Wpisz wyświetlaną nazwę aplikacji i kontaktowy adres e-mail, a następnie kliknij opcję Utwórz 

identyfikator aplikacji: 

 

5. Po utworzeniu powłoki aplikacji musimy dodać do niej produkty. W naszym przypadku skoro 

budujemy chatbota, musimy dodać do aplikacji produkt Messenger: 

 

6. Najedź myszą na Messenger i kliknij Konfiguruj. To doda Messenger do aplikacji i przeniesie Cię na 

stronę Ustawienia. Przewiń stronę w dół do zakładki Token Generation. W tym miejscu łączymy 

aplikację ze stroną, którą stworzyliśmy. 

7. Kliknij opcję Wybierz stronę i wybierz stronę, z którą ma być połączona aplikacja. Otworzy się okno 

dialogowe uwierzytelniania, w którym będziesz musiał zezwolić aplikacji na dostęp do strony. Kliknij 

Kontynuuj jako X, gdzie X to Twoje imię. Nie martw się na razie o ostrzeżenia: 



 

8. Na następnej stronie kliknij OK, aby zakończyć proces. Spowoduje to automatyczne zamknięcie okna 

dialogowego: 

 

9. Zobaczysz teraz, że strona ma przypisany token o nazwie Strona Token dostępu. Skopiuj to i odłóż 

na bok. 

10. Będziemy musieli skonfigurować webhook, aby zakończyć ten proces, ale będziemy musieli to 

zrobić trochę później. 



Tworzenie aplikacji internetowej interfejsu Facebooka 

W tym kroku stworzymy interfejs, który pozwoli naszemu chatbotowi rozmawiać z aplikacją Facebook. 

W poprzedniej sekcji stworzyliśmy aplikację na Facebooku. Ta aplikacja będzie musiała komunikować 

się z interfejsem, który będziemy budować w tej sekcji. Informacje o tym module będą musiały przejść 

do ustawień webhooka, które pozostawiliśmy niedokończone w poprzedniej sekcji. Stworzymy nowy 

projekt do przechowywania tej aplikacji interfejsu. Nazwijmy to weatherman-fbmi. W konsoli utwórz 

osobny katalog (weatherman-fbmi) do przechowywania tego projektu. W tym katalogu utworzymy 

następujące trzy pliki: 

index.js 

package.json 

Procfile 

index.js to program Node.js, który działa jako serwer sieciowy do wysyłania i odbierania wiadomości 

do i z naszej aplikacji Facebook: 

'use strict'; 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const request = require('request') 

const app = express() 

// set your weatherman fb page access token 

const token = '<YourFBPageAccesToken>'; 

const botServerUrl = 'https://weatherman-bot.herokuapp.com/bot'; 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

app.use(express.static('public')) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 

res.send('Hello world, I am Weatherman!.') 

}) 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 



}) 

Będziesz musiał zastąpić <YourFBPageAccesToken> tokenem dostępu do strony, który otrzymałeś w 

kroku 9 sekcji Tworzenie aplikacji Facebook. Konieczne może być również zastąpienie adresu 

botServerURL własnym. Poprzedni kod wystarczy, aby uruchomić serwer po wypchnięciu go na 

Heroku. Ale potrzebujemy serwera, aby faktycznie utworzył pomost między naszą aplikacją na 

Facebooku a naszym chatbotem. Teraz zaimplementujemy niezbędne trasy do poprzedniego serwera 

WWW. Dodaj następujący kod do pliku index.js: 

// for Facebook verification 

app.get('/webhook/', function (req, res) { 

if (req.query['hub.verify_token'] === 'iam-weatherman-bot') { 

res.send(req.query['hub.challenge']) 

} 

res.send('Error, wrong token') 

}) 

//FBM webhook 

app.post('/webhook/', function (req, res) { 

console.log(JSON.stringify(req.body)); 

let messaging_events = req.body.entry[0].messaging 

for (let i = 0; i < messaging_events.length; i++) { 

let event = req.body.entry[0].messaging[i] 

let sender = event.sender.id 

let recipient = event.recipient.id 

let time = req.body.entry[0].time 

// we call the chatbot here.. 

if (event.message && event.message.text) { 

let text = event.message.text 

//send it to the bot 

request({ 

url: botServerUrl, 

method: 'POST', 

form: { 

'userUtterance':text 

} 



}, function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

// Print out the response body 

body = body.substring(1,body.length-1); 

body = body.replace(/\\/g, '') 

let botOut = JSON.parse(body) 

if (botOut.botUtterance != null){ 

sendTextMessage(sender, botOut.botUtterance) 

} 

} else { 

sendTextMessage(sender, 'Error!') 

} 

}); //request ends 

} 

} 

res.sendStatus(200) 

}) 

function sendTextMessage(sender, text) { 

if (text != 'null'){ 

let messageData = { 'text':text } 

request({ 

url: 'https://graph.facebook.com/v2.6/me/messages', 

qs: {access_token:token}, 

method: 'POST', 

json: { 

recipient: {id:sender}, 

message: messageData, 

} 

}, function(error, response, body) { 

if (error) { 



console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} 

}) 

} 

} 

Poprzedni kod tworzy trasę POST o nazwie webhook, która będzie wywoływana przez aplikację 

Facebook wraz z wypowiedzią użytkownika. Zostanie to wysłane do chatbota przy użyciu jego adresu 

URL (botServerURL) jako kolejne żądanie POST. Odpowiedź bota jest odsyłana do Messengera w 

metodzie sendTextMessage (). Istnieją inne formaty wiadomości, których można użyć do wysyłania 

bogatszych odpowiedzi z bota. Przyjrzymy się im w sekcji X. Stwórzmy plik package.json, aby 

poinformować Heroku o pakietach potrzebnych do pliku index.js. Utwórz plik package.json w edytorze 

tekstu z następującym kodem JSON: 

{ 

"name": "weatherman-bot-server", 

"version": "1.0.0", 

"description": "Weatherman bot fbmi server", 

"main": "index.js", 

"scripts": { 

"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" 

}, 

"author": "Srini Janarthanam", 

"license": "ISC", 

"dependencies": { 

"body-parser": "^1.15.2", 

"express": "^4.14.0", 

"request": "^2.72.0" 

} 

} 

Na koniec musimy utworzyć plik Procfile, aby nakazać Heroku uruchomienie index.js. Utwórz Procfile 

w edytorze tekstu za pomocą następującego polecenia. 

web: node index.js 



Wykonaj poniższe czynności, aby wypchnąć program interfejsu do chmury. Z okna konsoli, w którym 

znajduje się projekt interfejsu Weatherman, wykonaj następujące polecenia, aby utworzyć aplikację 

Heroku i wypchnąć aplikację interfejsu do chmury: 

> git init 

> git dodaj. 

> git commit -m "fbmi for weatherman v1" 

> heroku tworzymy weatherman-bot-fbmi 

> git push heroku master 

Otrzymasz wiadomość z adresem URL aplikacji.  

Podłączanie aplikacji Facebook i aplikacji interfejsu 

Na koniec musimy skonfigurować webhook, który pozostawiliśmy niekompletny w kroku 10 podczas 

tworzenia aplikacji Facebook. Być może zauważyłeś, że stworzyliśmy dwie trasy, które służą jako 

elementy webhook. Trasa GET służy do weryfikacji aplikacji, a trasa POST służy do przesyłania 

wiadomości do i z chatbota 

 

Zapisz się na stronę WeatherMan na Facebooku, aby otrzymywać wiadomości wysyłane przez 

użytkowników Messengera w serwisie internetowym: 

 



Jesteśmy teraz gotowi do przetestowania chatbota! 

Testowanie twojego chatbota 

Teraz, gdy chatbot jest uruchomiony i działa, możemy go przetestować na stronie na Facebooku, która 

go obsługuje. Nazwa użytkownika dla strony została utworzona w sekcji Tworzenie nazwy użytkownika. 

Przejdź do https://m.me/weathermanuk w przeglądarce internetowej. Otworzy się Facebook 

Messenger, w którym możesz rozmawiać z naszym botem WeatherMan. Śmiało i przywitaj się: 

 

Dodawanie kolejnych testerów 

Możesz zauważyć, że tylko Ty masz dostęp do chatbota. Chatbot nie odpowie na nikogo, kto przejdzie 

pod ten sam adres URL i powie cześć. Dzieje się tak, ponieważ chatbot nie został jeszcze opublikowany. 

Możesz dodać więcej testerów, którzy pomogą Ci w testowaniu chatbota. Oto jak to robisz: 

1. Przejdź w przeglądarce do https://developers.facebook.com. 

2. Kliknij swoją aplikację. 

3. Na Pulpicie nawigacyjnym wybierz Role. 

4. W zakładce Testerzy możesz dodawać użytkowników Facebooka, podając ich nazwy użytkownika. 

Dodani użytkownicy będą mieli dostęp do chatbota. Pamiętaj jednak, że Twój bot wciąż nie został 

opublikowany: 



 

Upublicznianie 

Ostatnim krokiem tego procesu jest zgłoszenie się do Facebooka, aby upublicznić swojego chatbota. 

Ten ostatni krok sprawi, że Twój chatbot będzie dostępny dla wszystkich pod adresem URL Messengera 

(https://m.me/weathermanuk). 

1. Na pulpicie nawigacyjnym aplikacji kliknij Ustawienia, a następnie Podstawowe w menu Pulpit. 

2. Prześlij ikonę reprezentującą chatbota. Musi to być obraz o rozdzielczości 1024 x 1024 pikseli. 

3. Wybierz kategorię: Aplikacje dla komunikatora. 

4. Dodaj adres URL do polityki prywatności. Ta polityka będzie musiała powiedzieć użytkownikom co 

dzieje się z gromadzonymi danymi użytkownika. Istnieje kilka usług, które mogą pomóc w tworzeniu 

polityki prywatności aplikacji Facebook: 

IUBENDA:https://www.iubenda.com/blog/privacy-policy-facebook-app/TermsFeed: 

https://termsfeed.com/blog/privacy-policy-url-facebook-app/ 

5. W menu Pulpit nawigacyjny kliknij Przegląd aplikacji. 

6. Upublicznij swoją aplikację, wybierając Tak. 

7. W menu Dashboard wybierz Messenger w sekcji PRODUKTY. 

8. Po prawej stronie znajdź kartę Przegląd aplikacji dla komunikatora. 

9. Dodaj wiadomości_strony do przesłania. 

10. Przejdź do zakładki Bieżące przesłanie. 

11. Kliknij opcję Edytuj notatki dotyczące pages_messaging. 

12. Wybierz stronę na Facebooku, którą subskrybuje chatbot. 

13. Środowisko Select Your Messenger obejmuje automatyczne odpowiedzi i podaje przykłady 

interakcji dotyczące tego, co użytkownicy mogą powiedzieć i czym bot odpowie. 



14. Jeśli chcesz, dodaj inne uwagi dla recenzenta. Powinno to pomóc recenzentowi zrozumieć chatbota 

i ustalić właściwe oczekiwania. 

15. Kliknij Zapisz. Wróć do ustawień komunikatora. Przycisk Prześlij do recenzji będzie aktywny. Kliknij, 

aby przesłać. Jeśli nie jest włączona, znajdziesz listę elementów, nad którymi będziesz musiał 

popracować, zanim będziesz mógł przesłać. 

Natychmiast otrzymasz wiadomość, którą możesz wyświetlić na stronie Alerty. Kliknij opcję Alerty w 

menu Pulpit nawigacyjny. Zobaczysz komunikat z informacją, że aplikacja jest sprawdzana. Przegląd 

trwa zwykle kilka dni. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu chatbot jest gotowy do użytku publicznego. 

Gratulujemy zajścia tak daleko! 

Więcej formatów wiadomości na Facebooku 

W tej sekcji omówimy inne formaty wiadomości na Facebooku oprócz tekstu. W poprzednim 

przykładzie zaprogramowaliśmy chatbota do wysyłania odpowiedzi tekstowych z powrotem do 

użytkownika. Jednak Facebook ma więcej formatów, których można użyć, aby zapewnić 

użytkownikowi bogatsze wrażenia. Można to zrobić, zmieniając zawartość elementu komunikatu w 

żądaniu POST w metodzie sendTextMessage () w pliku index.js. 

Typy treści 

Oprócz tekstu, do użytkowników można wysyłać inne typy zawartości, takie jak obrazy, klipy audio i 

wideo oraz pliki. 

Załączniki graficzne 

Obrazy w formatach JPEG, PNG i GIF można przesyłać do użytkownika przy użyciu następującego 

formatu treści wiadomości: 

"message":{ 

"attachment":{ 

"type":"image", 

"payload":{ 

"url":"https://myimagelibrary.com/ijustwannadrawsomething.jpg" 

} 

} 

} 

Załączniki audio 

Klipy audio można przesyłać do użytkownika za pomocą następującego elementu wiadomości: 

"message":{ 

"attachment":{ 

"type":"audio", 

"payload":{ 



"url":"https://mymp3library.com/ijustwannasing.mp3" 

} 

} 

} 

Załączniki wideo 

Pliki wideo można przesyłać przez Messengera, podając jego adres URL z następującą treścią 

wiadomości: 

"message":{ 

"attachment":{ 

"type":"video", 

"payload":{ 

"url":"https://myvideolibrary.com/ijustwannadance.mp4" 

} 

} 

} 

Pliki 

Pliki można wysyłać do użytkowników przy użyciu następującego formatu wiadomości, określając adres 

URL pliku: 

"message":{ 

"attachment":{ 

"type":"file", 

"payload":{ 

"url":"https://myfileslibrary.com/ijustwannawrite.pdf" 

} 

} 

} 

Szablony 

Oprócz wysyłania prostego tekstu i innych typów treści, Facebook umożliwia wysyłanie kartek. Są to 

elementy GUI, które są atrakcyjne wizualnie. Istnieją również opcje dodawania przycisków do kart, 

które służą jako odpowiedzi, które użytkownicy mogą tworzyć. 

Szablon przycisku 

Szablony przycisków można tworzyć przy użyciu następującego formatu wiadomości. Poniższy 

komunikat wyświetli kartę z dwoma przyciskami. Etykiety na przyciskach to Kup teraz i Więcej 



informacji. Kliknięcie Kup teraz wyśle ładunek (PAYLOAD_BUY) jako wiadomość zwrotną z powrotem 

do bota. Kliknięcie przycisku Więcej informacji przeniesie użytkownika do strony internetowej 

określonej w osadzonym oknie widoku internetowego: 

"message":{ 

"attachment":{ 

"type":"template", 

"payload":{ 

"template_type":"button", 

"text":"What would you like to do now?", 

"buttons":[ 

{ 

"type":"postback", 

"title":"Weather this weekend", 

"payload":"PAYLOAD_WEEKEND_LONDON" 

}, 

{ 

"type":"Goto Website", 

"url":"https://myweather.com/london", 

"title":"More Info" 

} 

] 

} 

} 

} 

Poprzednia wiadomość byłaby renderowana tak, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Szablon listy 



Szablony list mogą służyć do wystawiania wielu elementów na liście pionowej. Korzystając z 

następującego formatu wiadomości, możesz stworzyć listę prezentowaną w atrakcyjny wizualnie 

sposób: 

"message": { 

"attachment": { 

"type": "template", 

"payload": { 

"template_type": "list", 

"top_element_style": "compact", 

"elements": [ 

{ 

"title": "London,GB", 

"image_url": "https://myweather.com/london.png", 

"subtitle": "Weather in London,GB", 

"default_action": { 

"type": "web_url", 

"url": "https://myweather.com/london", 

"messenger_extensions": true, 

"webview_height_ratio": "tall", 

"fallback_url": "https://myweather.com/" 

}, 

"buttons": [ 

{ 

"title": "Info", 

"type": "web_url", 

"url": "https://myweather.com/london/weather", 

"messenger_extensions": true, 

"webview_height_ratio": "tall", 

"fallback_url": "https://myweather.com/" 

} 

] 

}, 



{ 

"title": "Paris,FR", 

"image_url": "https://myweather.com/paris.png", 

"subtitle": "Weather in Paris,FR", 

"default_action": { 

"type": "web_url", 

"url": "https://myweather.com/paris", 

"messenger_extensions": true, 

"webview_height_ratio": "tall", 

"fallback_url": "https://myweather.com/" 

}, 

"buttons": [ 

{ 

"title": "Info", 

"type": "web_url", 

"url": "https://myweather.com/paris/weather", 

"messenger_extensions": true, 

"webview_height_ratio": "tall", 

"fallback_url": "https://myweather.com/" 

} 

] 

} 

], 

"buttons": [ 

{ 

"title": "View More", 

"type": "postback", 

"payload": "payload" 

} 

] 

} 



} 

Powyższy kod służy również jako przykład tego, jak możesz użyć szablonu listy w naszym chatbocie 

pogodowym. Możesz sporządzić listę znanych miast lub pozwolić użytkownikowi na tworzenie 

własnych ulubionych miast. Ta lista zawiera skróty do uzyskiwania informacji o pogodzie na liście miast. 

W powyższym kodzie odbywa się to przez dodanie informacji o mieście do listy tablic JSON elementów. 

Każdy element ma dwa adresy URL. Jeden jest używany, gdy użytkownik dotyka samego elementu, a 

drugi, gdy użytkownik klika przycisk wezwania do działania. W powyższym kodzie przyciski są 

ustawione tak, aby kierować użytkownika do adresu URL sieci Web, zamiast wysyłać komunikaty 

ładunku do bota. Jednak jedno i drugie można zrobić. Wystarczy zmienić typ przycisku. A tak to wygląda 

na Messengerze: 

 

Szablon ogólny 

Szablon ogólny jest jednym z pierwszych szablonów wprowadzonych przez Facebooka do tworzenia 

atrakcyjnych wizualnie kart. Nazywa się to również karuzelą. Umożliwia to prezentację listy pozycji jako 

poziomej listy kart, na której użytkownik może je przewijać i odpowiadać za pomocą przycisków. Każda 

karta może mieć maksymalnie trzy przyciski. Aby utworzyć ogólny szablon, użyj następującego formatu 

wiadomości: 

"message":{ 

"attachment":{ 

"type":"template", 

"payload":{ 

"template_type":"generic", 

"elements":[ 

{ 

"title":"London, GB", 

"image_url":"https://myweather.com/london.png", 

"subtitle":"What's the weather in London, GB?", 

"default_action": { 



"type": "web_url", 

"url": "https://myweather.com/london", 

"messenger_extensions": true, 

"webview_height_ratio": "tall", 

"fallback_url": "https://myweather.com/" 

}, 

"buttons":[ 

{ 

"type":"web_url", 

"url":"https://myweather.com/london/weather", 

"title":"Goto Website" 

},{ 

"type":"postback", 

"title":"Weather now", 

"payload":"PAYLOAD_CURRENT_WEATHER_LONDON" 

} 

] 

} 

] 

} 

} 

} 

Poprzedni przykład ma tylko jedną kartę. Dodaj więcej do listy elementów, aby utworzyć więcej kart, 

być może po jednej dla każdego miasta. Zwróć uwagę, że karta ma dwa przyciski. Jednym z nich jest 

widok sieciowy, w którym naciśnięcie przycisku Goto Website powoduje przejście do witryny 

internetowej z informacjami o pogodzie w Londynie we wbudowanej przeglądarce internetowej. A 

następny to przycisk ogłaszania zwrotnego, który wyśle jako odpowiedź wiadomość zwrotną 

PAYLOAD_CURRENT_WEATHER_LONDON do chatbota: 



 

Używając kombinacji tych i innych elementów, możesz stworzyć magiczne doświadczenia 

konwersacyjne dla użytkownika na Facebooku Messenger. Interfejs API Facebook Messenger szybko 

się rozwija, a nowe elementy są dodawane, aby pomóc programistom w tworzeniu niesamowitych 

rozmów w chatbocie na platformie. Miej więc oko na rozwój sytuacji. 

Podsumowanie 

Przyjrzeliśmy się, jak zbudować chatbota przy użyciu zewnętrznego źródła informacji i zintegrować go 

z Facebook Messenger. Przyjrzeliśmy się, jak opublikować bota w Messengerze i ekskluzywne funkcje, 

takie jak przyciski i szablony, które mogą pomóc nam zbudować bogate i wciągające doświadczenie 

konwersacyjne dla użytkownika w Messengerze. W następnej części odejdziemy od interakcji opartej 

na przyciskach i zbadamy, jak przetwarzać wypowiedzi użytkowników, aby chatbot był bardziej 

elastyczny dla użytkowników. Zbadamy zestaw narzędzi do rozumienia języka naturalnego o nazwie 

Dialogflow i zbudujemy bota persona, który będzie naśladował rozmowy z Albertem Einsteinem. 



Budowanie bota persona 

W ostatniej części zbudowaliśmy chatbota, który rozmawia o pogodzie przez Facebook Messenger. 

Chociaż mogliśmy z nim porozmawiać, to głównie za pomocą przycisków, które zostały udostępnione 

przez platformę wdrożeniową. Jednak aby chatbot brzmiał bardziej naturalnie, musimy pozwolić 

użytkownikom rozmawiać z chatbotem za pomocą języka naturalnego. Oznacza to, że chatbot musi 

być w stanie przetwarzać wypowiedzi użytkowników, rozumieć je i identyfikować najodpowiedniejszą 

odpowiedź, jaką powinien dać użytkownikowi. Tu dowiemy się, w jaki sposób możemy przetwarzać 

dane wejściowe użytkownika w języku naturalnym za pomocą narzędzia firmy Google o nazwie 

Dialogflow (wcześniej nazywanego API.AI), aby zbudować chatbota, który będzie rozumiał dane 

wejściowe użytkownika w języku naturalnym. Chatbota wdrożymy na dwóch platformach: czacie 

internetowym i komunikatorze Facebook. Będziemy badać pojęcia w języku naturalnym, takie jak 

intencje, byty i konteksty, i omówimy jak zaprojektować i wdrożyć bogate doświadczenie 

konwersacyjne, korzystając z tych pomysłów. Mając podstawowe zrozumienie tych pojęć, 

zaprojektujemy i zbudujemy bota persona wzorowanego na ulubionym fizyku świata, Albercie 

Einsteinie. Pod koniec będziesz w stanie: 

* Poznać podstawy Dialogflow 

* Zrozumieć pojęcia, takie jak intencje, jednostki i konteksty 

* Utworzyć agenta Dialogflow 

* Zintegrować agenta Dialogflow z czatem internetowym i Facebook Messenger 

* Rozszerzyć możliwości agenta za pomocą webhooków 

Przedstawiamy Dialogflow 

Dialogflow (wcześniej nazywany API.AI) to platforma do tworzenia agentów konwersacyjnych od 

Google. Jest to platforma internetowa, do której można uzyskać dostęp z dowolnej przeglądarki 

internetowej. Narzędzie ewoluowało w czasie od tego, co zostało stworzone jako odpowiedź na Apple 

Siri dla platformy Android. Nazywała się SpeakToIt, aplikacja na Androida, która tworzyła konwersacje 

podobne do Siri na dowolnym smartfonie z Androidem. Technologia sztucznej inteligencji i języka 

naturalnego, która napędzała aplikację SpeakToIt, została udostępniona programistom jako API.AI w 

2015 r. API.AI umożliwiło programistom tworzenie doświadczeń konwersacyjnych, udostępniając im 

narzędzia do wykonywania dwóch rodzajów zadań: rozumienia i generowania wypowiedzi w języku 

naturalnym oraz zarządzać rozmową. Chociaż istnieje wiele konkurencyjnych narzędzi do API.AI, które 

są dostępne na rynku, wybraliśmy API.AI, ponieważ było jednym z pierwszych, jest bardzo dojrzałe i 

stale ewoluuje oraz jest łatwe w obsłudze i integracji z innymi usługami. 

Konfigurowanie Dialogflow 

Najpierw stwórzmy konto programisty na API.AI (teraz nazywane as 

Dialogflow). 

1. Przejdź do https://api.ai/: 

https://api.ai/


 

2. Kliknij PRZEJDŹ DO KONSOLI w prawym górnym rogu. 

3. Zaloguj się. Do zalogowania może być konieczne użycie konta Google. 

Tworzenie podstawowego agenta 

Stwórzmy naszego pierwszego agenta w Dialogflow. Zacznijmy od podstawowego, a następnie 

dodajmy bardziej złożone funkcje: 

1. Aby utworzyć nowego agenta, kliknij menu rozwijane po lewej stronie strony głównej (api.ai), a 

następnie kliknij opcję Utwórz nowego agenta. 

2. Wypełnij formularz po prawej stronie. Nadaj mu nazwę i opis. Wybierz strefę czasową i kliknij 

UTWÓRZ. 

3. Spowoduje to przejście do strony z listą intencji. Zauważysz że istnieją już dwie intencje: Default 

Fallback Intent i Default Welcome. 

4. Dodajmy swój pierwszy zamiar. Zamiar to to, co użytkownik lub bot chce przekazać za pomocą 

wypowiedzi lub naciśnięć przycisków. Intencja jest symboliczną reprezentacją wypowiedzi. 

Potrzebujemy zamiarów, ponieważ istnieje wiele sposobów, aby poprosić o to samo. Proces 

identyfikacji intencji polega na jednoznacznym odwzorowaniu wielu sposobów na zamiar. Na przykład 

użytkownik może zapytać o pogodę w swoim mieście, używając następujących wypowiedzi: 

„jaka pogoda w Londynie” 

"jaka jest pogoda w Londynie" 

„pogoda w londynie” 

„czy na zewnątrz jest teraz słonecznie” 

W poprzednich wypowiedziach użytkownik prosi o prognozę pogody dla Londynu. W niektórych z tych 

wypowiedzi wspominają również o czasie (czyli teraz). W innych jest to ukryte. Pierwszym krokiem 

naszego algorytmu jest zmapowanie tych wielu wypowiedzi w jedno 

intent: request_weather_report. 

Nazwa intencji odpowiada zamiarom użytkowników. Nazwij je więc z perspektywy użytkownika. 

Dodajmy intencję user_greet, która odpowiada czynności powitania chatbota przez użytkownika. Aby 

dodać intencję, kliknij przycisk UTWÓRZ ZAMIAR. 



5. Zobaczysz następującą stronę, na której możesz utworzyć nową intencję: 

 

Nadaj intencji nazwę (na przykład user_greet). 

6. Dodaj przykładowe wypowiedzi użytkownika w polu tekstowym Mówi użytkownika. To są 

przykładowe wypowiedzi, które pomogą agentowi zidentyfikować zamiary użytkownika. Dodajmy kilka 

powitań, które użytkownik może powiedzieć do naszego chatbota: 

Witaj 

witam 

Cześć Albert 

Witam doktorze 

dzień dobry doktorze 

7. Zignoruj chwilowo zakładkę Zdarzenia i przejdź do zakładki Akcja. Dodaj tutaj nazwę, aby 

zidentyfikować zamiar systemu (na przykład bot_greet, aby przedstawić powitanie użytkownika przez 

chatbota). 

8. Na karcie Odpowiedź dodaj odpowiedź bota do użytkownika. To jest rzeczywista wypowiedź, którą 

bot wyśle do użytkownika. Dodajmy następującą wypowiedź w polu Odpowiedź tekstowa. Możesz 

dodać więcej odpowiedzi, aby agent mógł losowo wybrać jedną, aby była mniej powtarzalna i nudna: 

Cześć. Jestem Albert. Miło cię poznać! 

Możesz również dodać maksymalnie 10 dodatkowych odpowiedzi, klikając 

DODAJ TREŚĆ WIADOMOŚCI. 



9. Kliknij przycisk ZAPISZ w prawym górnym rogu, aby zapisać zamiar. Stworzyłeś swój pierwszy zamiar 

dla agenta. 

10. Przetestuj za pomocą symulatora po prawej stronie strony. W polu Wypróbuj teraz wpisz cześć i 

naciśnij klawisz Enter: 

 

Zobaczysz, że chatbot rozpoznaje wpisaną przez Ciebie wypowiedź i odpowiednio odpowiada. 

11. Teraz przejdź dalej i dodaj jeszcze kilka intencji, powtarzając kroki od 5 do 10. Aby utworzyć nową 

intencję, kliknij znak + obok opcji Intencje w menu po lewej stronie: 

 

Zastanów się, o jakie informacje użytkownicy będą pytać chatbota i zrób listę. Będą to zamiary 

użytkowników. Poniżej znajduje się przykładowa lista na początek: 

 request_name 

 request_birth_info 

 request_parents_names 

 request_first_job_experience 

 request_info_on_hobbies 

 request_info_patent_job 

 request_info_lecturer_job_bern 



Oczywiście ta lista może być nieskończona. Więc idź i baw się dobrze. Po wprowadzeniu wystarczającej 

liczby faktów w wymienionym formacie możesz przetestować chatbota na symulatorze zgodnie z 

opisem w kroku 10. 

Wdrażanie chatbota 

Teraz, gdy mamy chatbota, opublikujmy go na platformie, na której użytkownicy mogą go faktycznie 

używać. Dialogflow umożliwia integrację chatbota (czyli agenta) z wieloma platformami. Kliknij 

Integracje, aby zobaczyć wszystkie dostępne platformy: 

 

W tej sekcji omówimy dwie integracje platform: strona internetowa i Facebook. Więcej dowiemy się 

w dalszych sekcjach: 

 

Integracja ze stroną internetową 



Integracja ze stroną internetową umożliwia umieszczenie tego chatbota na stronie internetowej. 

Użytkownik może wchodzić w interakcję z chatbotem na stronie internetowej tak samo, jak z agentem 

czatu na żywo. 

1. Na stronie Integracje znajdź platformę Web Demo i przesuń przełącznik z pozycji wyłączonej na 

włączoną. 

2. Kliknij opcję Demo sieci Web, aby otworzyć następujące okno dialogowe ustawień: 

 

3. Kliknij adres URL bot.dialogflow.com, aby otworzyć przykładową stronę internetową, na której 

można znaleźć bota w widżecie czatu osadzonym na stronie. Spróbuj z nim porozmawiać: 

 



Możesz udostępnić bota prywatnie przez e-mail lub w mediach społecznościowych, klikając opcję 

Wyślij e-mailem i udostępnij. 

4. Widżet czatu można również osadzić w dowolnej witrynie internetowej za pomocą rozszerzenia 

kodu, osadzania iframe znajdującego się w oknie dialogowym ustawień. Skopiuj i wklej kod na stronie 

HTML i wypróbuj w przeglądarce internetowej: 

<iframe 

width = "350" 

height = „430” 

src = "https://console.api.ai/api-client/demo/embedded/ 

2d55ca53-1a4c-4241-8852-a7ed4f48d266 "> 

</iframe> 

Integracja z Facebookiem 

Aby móc opublikować chatbota API.AI na Facebooku Messenger, potrzebujemy strony na Facebooku. 

Potrzebujemy również aplikacji Facebook Messenger, która subskrybuje stronę. Kroki tworzenia strony 

na Facebooku i aplikacji Facebook Messenger zostały szczegółowo przedstawione w sekcji 

zatytułowanej Publikowanie w programie Facebook Messenger w rozdziale 3, Porozmawiajmy o 

pogodzie. Omówmy dalsze kroki tutaj: 

1. Po utworzeniu aplikacji Facebook Messenger pobierz jej token dostępu do strony. Możesz to zrobić 

na karcie Ustawienia czatu w aplikacji: 

 

2. Na tej samej karcie kliknij opcję Konfiguruj elementy webhook. Otworzy się okno dialogowe o nazwie 

Subskrypcja nowej strony. Pozostaw ją otwartą na jednej karcie przeglądarki. 

3. Na innej karcie przeglądarki, na stronie Integracje API.AI, kliknij Facebook Messenger: 



 

4. Skopiuj adres URL z pola tekstowego URL wywołania zwrotnego. To jest adres URL pliku 

Agent API.AI do wywołania z aplikacji Messenger. Wklej to w polu tekstowym URL wywołania 

zwrotnego w oknie dialogowym Subskrypcja nowej strony w aplikacji Facebook Messenger. 

5. Wpisz token weryfikacyjny. Może to być wszystko, o ile pasuje do tego po drugiej stronie. Wpiszmy 

iam-einstein-bot. 

6. Zasubskrybuj wiadomości i messaging_postbacks w sekcji Pola subskrypcji. I czekaj! Nie klikaj jeszcze 

Zweryfikuj i zapisz: 

 

7. W zakładce API.AI przeglądarki będziesz mieć otwarte ustawienia integracji. Przesuń przełącznik do 

pozycji włączonej z pozycji wyłączonej w prawym górnym rogu. 



8. Umożliwi to edycję ustawień. Wpisz Verify Token. Musi to być to samo, co używane w ustawieniach 

aplikacji Facebook Messenger w kroku 5. 

9. Wklej token dostępu do strony i kliknij START. 

10. Teraz wróć do aplikacji Facebook Messenger i kliknij Sprawdź i zapisz. Spowoduje to połączenie 

aplikacji z agentem (chatbotem). 

11. Teraz na stronie ustawień Facebook Messenger, w sekcji Webhooks, wybierz odpowiednią stronę 

na Facebooku, którą aplikacja ma subskrybować, i naciśnij Subskrybuj: 

 

Powinieneś teraz móc otworzyć stronę na Facebooku, kliknąć Wyślij wiadomość i porozmawiać z 

chatbotem: 

 

Znakomitcie! Teraz pomyślnie utworzyłeś chatbota w API.AI i wdrożyłeś go na dwóch platformach: 

internetowej i Facebook Messenger. Oprócz tych platform API.AI umożliwia integrację Twojego agenta 

z kilkoma popularnymi platformami komunikacyjnymi, takimi jak Slack, Skype, Cisco Spark, Viber, Kik, 

Telegram, a nawet Twitter. 

Kontekst 

Jak dotąd nasz chatbot odpowiada na pytania za jednym zamachem. Użytkownik zadaje pytanie, a 

chatbot odpowiada. A co, jeśli są pytania, które wymagają więcej rozmowy? Co się stanie, jeśli chatbot 

będzie musiał zadać dodatkowe pytania, zanim będzie mógł faktycznie odpowiedzieć na pytanie 

użytkownika? Takie zadania wymagają kontekstu konwersacyjnego. Przeanalizujmy następującą 

rozmowę: 

User: Dlaczego podjąłeś pracę w biurze patentowym? 

Bot: Po ukończeniu studiów próbowałem dostać posadę nauczyciela, ale bezskutecznie. Tak więc z 

pomocą ojca mojego przyjaciela Marcela Grossmana dostałem pracę w biurze patentowym w Bernie. 



User: Kiedy dostałeś pracę? 

Drugie pytanie użytkownika dotyczy pierwszego pytania i odpowiedzi z chatbota. To nie jest niezależna 

kwestia. Słowa „praca” mogą oznaczać każdą pracę, jaką Einstein mógł wykonywać w ciągu swojego 

życia, ale w zależności od kontekstu jest jasne, o czym mówi użytkownik. Dlatego chatbot musi wziąć 

to pod uwagę, aby zrozumieć, co naprawdę ma na myśli użytkownik. W API.AI możemy umożliwić 

agentom prowadzenie zapisu kontekstu konwersacyjnego za pomocą zakładki Konteksty podczas 

tworzenia intencji. Każda intencja musi określać konteksty wejściowe i wyjściowe. Kontekst wejściowy 

określa kontekst, w którym zamiar zostanie rozważony. Kontekst wyjściowy jest ustawiany, gdy 

intencja jest dopasowana i pomyślnie wykonana za pomocą wypowiedzi odpowiedzi. Aby pomyślnie 

przeprowadzić poprzednią rozmowę, agent musi zarejestrować informacje kontekstowe w kontekście 

wyjściowym dla intencji request_info_patent_job, w której zostanie udzielona odpowiedź na pytanie 

o pracę biura Einsteina w zakresie patentów. Będzie to następnie służyć jako kontekst wejściowy dla 

pytań uzupełniających, takich jak „Kiedy dostałeś pracę?” lub „Ile zapłaciła ta praca?” i wiele więcej. 

Oto jak możesz to zrobić: 

1. Otwórz intencję request_info_patent_job. Kliknij kartę Konteksty. Zobaczysz rozwinięcie karty, jak 

pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 

2. Wpisz nazwę pozycji kontekstowej, którą agent ma zachować w polu kontekstu wyjściowego. 

Ponieważ chcemy, aby agent wiedział, że pytanie użytkownika dotyczy pracy biura patentów, wpiszmy 

w kontekście wyjściowym nazwę pozycji kontekstowej (to znaczy patenty-biuro-praca): 

 

Do każdego elementu kontekstowego dołączona jest długość życia kontekstu. Domyślnie jest 

ustawiony na 5. To tyka w dół od jednego do zera z każdą nadchodzącą wypowiedzią użytkownika. 

Kiedy osiągnie zero, zostanie automatycznie usunięty z kontekstu rozmowy. 

3. Określiliśmy kontekst wyjściowy intencji. Więc jeśli agent rozpoznaje ten zamiar z wypowiedzi 

użytkownika, odpowiednio zareaguje i ustawi kontekst wyjściowy. Spróbujmy tego na symulatorze: 



 

Poprzedni zrzut ekranu pokazuje, jak kontekst został teraz zmieniony z niczego na patenty-biuro-praca. 

Każda nowa wypowiedź użytkownika będzie teraz przetwarzana w tym kontekście. 

4. Aby użyć kontekstu, elementy kontekstowe muszą być określone jako kontekst wejściowy w 

kolejnych zamiarach użytkownika. Wypróbujmy to, tworząc nową intencję użytkownika 

request_info_poffice_joining. Zamiar ten zostanie rozpoznany, gdy użytkownik zapyta, kiedy zacząłeś 

pracę w biurze patentowym lub w czymś podobnym. Ale nawet jeśli użytkownik zapyta, kiedy zacząłeś 

pracę, w której nie ma wzmianki o urzędzie patentowym, powinniśmy być w stanie rozpoznać to 

podczas rozmowy o pracy biura patentowego. W tym celu wspomnimy, o czym rozmowa jest w 

kontekście wejściowym: 

 



Na powyższym zrzucie ekranu możesz zobaczyć, w jaki sposób element kontekstowy patents-officejob 

jest wymieniany w polu konteksty wejściowe. Tak więc wypowiedź, na przykład kiedy zacząłeś w 

kontekście pracy biurowej patentów, zostanie rozpoznana jako request_info_poffice_joining. Ta sama 

wypowiedź w innych kontekstach nie zostanie rozpoznana jako zamiar request_info_poffice_joining: 

 

Poprzedni zrzut ekranu pokazuje, jak ta sama wypowiedź w różnych punktach konwersacji daje różne 

wyniki, ponieważ agent przetwarza teraz dane wejściowe od użytkownika kontekstowo. Żywotność 

elementu kontekstowego w kontekście wyjściowym można zwiększyć lub zmniejszyć. Jeśli element 

kontekstowy nie jest już potrzebny, można go usunąć, ustawiając żywotność na zero. Może to być 

przydatny hack, gdy użytkownik dziękuje botowi po wykonaniu zadania. W takim przypadku chatbot 

może zresetować kontekst konwersacyjny. W razie potrzeby w polach wejściowych i wyjściowych 

można dodać więcej elementów kontekstowych. Może to być przydatne przy tworzeniu bardziej 

złożonych rozmów. Chociaż używanie elementów kontekstowych do napędzania konwersacji jest 

dobrym pomysłem, zalecamy użycie elementu kontekstowego o nazwie globalne do tworzenia i 

zarządzania globalnymi elementami kontekstowymi, w których można przechowywać i wykorzystywać 

parametry globalne. Ten element będzie dostępny dla wszystkich intencji w jego danych wejściowych 

i również przekazany do kontekstu wyjściowego. 

Jednostki 

Jednostki dodają kolejną warstwę złożoności do konwersacji w języku naturalnym, dzięki czemu 

chatbot jest bardziej wydajny i elastyczny. Każdy przedmiot zainteresowania w rozmowach chatbota z 

użytkownikami można uznać za podmiot. Na przykład w chatbocie dostarczającym informacje o 

pogodzie miasta i miasteczka mogą być traktowane jako podmioty. Innymi interesującymi podmiotami 

byłyby informacje, których potrzebuje użytkownik: temperatura, możliwość wystąpienia deszczu, 

prędkość wiatru i tak dalej. W przypadku temperatury zastosowana metryka, Fahrenheita lub 

Celsjusza, również może być traktowana jako jednostki. Jednostki można organizować pod względem 

nazw parametrów i wartości. Na przykład w domenie pogody możesz dołączyć do żądania raportów 

pogodowych dla miasta w następujący sposób: 

intent = request_weather 

city_name = london_gb 

Poprzedni format odpowiada pytaniu użytkownika „Jaka jest pogoda w Londynie?” Zamiast więc 

używać jednej intencji na miasto (na przykład request_weather_london), możemy lepiej organizować 



żądania użytkowników pod względem intencji i podmiotów. Ułatwia to również rozpoznawanie 

zamiarów użytkowników. Spójrzmy na kilka innych przykładów: 

intent = change_metric 

metryczny = Celsjusza 

Poprzedni przykład reprezentuje takie wypowiedzi, jak: „Ile to kosztuje 

Celsjusz?" i „Czy możesz zgłosić w skali Celsjusza, proszę”. 

W przypadku bota Einsteina możemy przedstawić jego główne prace, takie jak Szczególna Teoria 

Względności, Ogólna Teoria Względności i Ruch Browna jako byty. Takie podmioty mogą być używane 

w pokrewnych zamiarach, takich jak request_info_on_work i request_publications. Weźmy na 

przykład następującą specyfikację intencji: 

intent = request_info_on_work 

work = special_theory_of_relativity 

Powyższa intencja może oznaczać, że użytkownik mówi: „Opowiedz mi o swojej pracy nad specjalną 

teorią względności” lub coś podobnego. Aby skorzystać z podmiotów, musimy je wyliczyć w agencie. 

W tym celu wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij opcję Encje w menu głównym. Znajdziesz to pod opcją Intencje, która została użyta do 

utworzenia intencji użytkownika: 

 

2. Kliknij UTWÓRZ JEDNOSTKĘ. 

3. Nadaj mu nazwę typu. W domenie pogody Londyn, Paryż lub Nowy Jork mogą być rzeczywistymi 

jednostkami, ale można je zgrupować pod nazwą typu o nazwie City. W przypadku bota Einsteina 

nazwijmy go Praca, ponieważ byty są w rzeczywistości jego dziełem. 

4. Istnieje tabela z dwiema kolumnami. Po lewej stronie będziesz musiał wpisać wartość odniesienia 

dla encji, a po prawej wyszczególnisz synonimy encji. Aby to wyjaśnić, wróćmy do przykładu miasta. 

Każde miasto będzie miało wartość odniesienia (na przykład nowojork-nas), aby przedstawić je 

wewnętrznie w jednoznaczny sposób. Każda wartość odniesienia może być wyrażona słowami lub 

frazami w języku naturalnym. W tym przypadku newyork-us można nazwać „wielkim jabłkiem”, 

„nowym jorkiem”, „miastem nowego jorku” i tak dalej. Należy je wymienić jako synonimy. Do naszego 

bota dodajmy trzy prace Einsteina - Specjalna teoria względności, Ogólna teoria względności i Teoria 

ruchu Browna. Dla każdego z tych dzieł dodajmy również synonimy: 



 

5. Po stworzeniu bytów, użyjmy ich teraz, tworząc intencję, która będzie z nich korzystać. Stwórzmy 

intencję zwaną 

request_info_on_work: 

 

Obserwuj na poprzednim zrzucie ekranu, jak słowa teoria specjalna, teoria względności. Odbywa się to 

automatycznie przez API.AI edytor na podstawie utworzonej przez nas listy podmiotów. Identyfikuje 

podmioty w przykładowych wypowiedziach, które podajemy dla każdego zamiaru. Następnie dodaje 

te zidentyfikowane jednostki do listy parametrów: 



 

6. Wypróbuj to w symulatorze i obserwuj dane wyjściowe agenta. Jak pokazano na powyższym zrzucie 

ekranu, zobaczysz, że agent odebrał nazwę pracy i utworzył parametr o nazwie (czyli Praca) i wartości 

(czyli ogólna teoria). W polu wartości znajdziesz wartość referencyjną jednostki, niezależnie od tego, 

jaki synonim został użyty w wypowiedzi. 

Teraz, po wyodrębnieniu parametrów i wartości, zastanówmy się, jak ich użyć w wypowiedzi 

odpowiedzi. Do parametru można się odwoływać w wypowiedziach odpowiedzi przy użyciu notacji $. 

W takim przypadku wartość odniesienia parametru Work można uzyskać za pomocą $ Work. Spróbuj 

na pewno. Opowiem ci wszystko o $ Work. Ale później! :) odpowiedź wypowiedź i zobacz co się stanie 

 



7. Ponieważ nasze wartości referencyjne mają w sobie myślnik, tak naprawdę nie pasują do 

wypowiedzi. Możemy więc spróbować użyć synonimu, którego użył użytkownik. Aby to zrobić, zmień 

$ Work na $ Work.original. Zapisz zamiar i wypróbuj symulator: 

 

8. Spróbuj podobnej, ale częściowo sprecyzowanej wypowiedzi, na przykład opowiedz mi o swojej 

pracy. To mapuje do celu, ale nie ma wymaganego parametru. Jak agent poradzi sobie z tą 

wypowiedzią? Jeśli spróbujesz, zobaczysz, że intencja została rozpoznana, ale odpowiedź jest pusta. 

Dzieje się tak, ponieważ agent nie może znaleźć wartości $ Work.original. Aby upewnić się, że agent 

otrzymuje wartość parametru Praca, należy ustawić ten parametr jako parametr wymagany. W tym 

celu należy zaznaczyć pole wyboru WYMAGANE dla parametru. Kliknij Zdefiniuj monity, aby dać 

agentowi podpowiedź do użycia na wypadek, gdyby użytkownik zapomniał podać wartość parametru 

w swojej wypowiedzi: 

 

Kliknij ZAPISZ po zdefiniowaniu elementów, ustawieniu ich jako wymaganych i zdefiniowaniu monitów: 



 

9. Ponownie wypróbuj symulator i powiedz mi o swojej wypowiedzi w pracy. Znajdziesz agenta, który 

zapyta Cię o odpowiedź z pytaniem o nazwanie pracy. Następnie agent odpowie odpowiednio: 

 

10. Jednostki mogą być przechowywane w kontekście i używane we wszystkich wypowiedziach. Aby to 

zrobić, dodajmy element kontekstowy talk_about_work w kontekście wyjściowym intencji 

request_info_on_work. Dodajmy też kolejna intencja request_info_on_work_now z talk_about_work 

jako kontekstem wejściowym: 

 



 

Podmioty są przekazywane z jednej intencji do drugiej za pośrednictwem elementów kontekstowych. 

Możemy uzyskać dostęp do bytów z poprzednich tur konwersacji, używając notacji #. Na przykład 

obserwuj, jak wypełniamy wartość parametru Praca, używając wartości # talk-about-work.Work. 

Można to następnie użyć w wypowiedzi odpowiedzi jako $ Work (na przykład W porządku. Opowiem 

o $ Work): 

 

Jednostki systemowe 



Oprócz jednostek, które tworzymy (czyli jednostek deweloperskich) przy użyciu powyższego podejścia, 

istnieją również predefiniowane jednostki systemowe. Zostały one zaprojektowane w celu 

przechwytywania jednostek, które są wspólne dla większości domen i zadań konwersacyjnych. Pojęcia 

takie jak daty, nazwiska, nazwy miast, nazwy krajów, adresy e-mail i numery telefonów można 

rozpoznać w wypowiedziach użytkowników przy użyciu jednostek systemowych: 

 

Na powyższym zrzucie ekranu pokazano, jak można uzyskać do nich dostęp przy użyciu kwalifikatora 

@sys podczas dostarczania przykładowych wypowiedzi. Na przykład chcesz uzyskać adres e-mail 

użytkownika. W tym celu możesz ustawić intencje użytkownika w kontekście konwersacji, takie jak 

inform_user_email. Ta instancja użytkownika powinna zawierać przykładowe wypowiedzi, takie jak 

„bluewhale@bmail.com” lub „its bluewhale@bmail.com”, w których użytkownik przekazuje 

chatbotowi swój adres e-mail. Zauważysz, że adres e-mail zostanie rozpoznany jako @ sys.email. Jeśli 

nie zostanie automatycznie rozpoznany, możesz określić, że jest to e-mail, zaznaczając go i wybierając 

@ sys.email. To mówi agentowi, że wszystkie wypowiedzi z prawidłowymi adresami e-mail mają być 

rozpoznawane jako intencja inform_user_email: 

 



Po rozpoznaniu jednostka zostanie przekazana jako parametr, który zostanie dołączony do intencji. 

Jednostki systemowe, takie jak @ sys.geo-city i @ sys.geo-country, mogą służyć do rozpoznawania 

nazw miast i krajów w wypowiedziach użytkowników bez konieczności określania wszystkich nazw jako 

jednostek deweloperskich. Aby rozpoznać elementy złożone w wypowiedziach języka naturalnego, 

takie jak wzmianki o ilościach (waga, długość itd.), Możemy użyć złożonych jednostek systemowych. @ 

sys.unit-weight: waga-jednostki może służyć do rozpoznawania wypowiedzi 

takie jak 10 kg, 15 kg i 20 kg. Zostaną one przekształcone w następujący parametr do dalszych działań: 

{"amount": 10, "unit": "kg"} 

Typów jednostek nie można bezpośrednio określić w przykładowych wypowiedziach. Na przykład jego 

@ sys.email nie może być określony jako przykładowa wypowiedź. Zamiast tego należy go dostarczyć 

jako szablon. Aby podać przykładowe szablony intencji, zamień podwójne cudzysłowy na znak @. 

 

Na poprzednim zrzucie ekranu zwróć uwagę na przykładowe wyrażenie (to znaczy podaj 10 

kilogramów) i przykładowy szablon, który chcę @ sys.unit-weight: unitweight. Eksploruj dalej encje 

systemowe, aby zobaczyć, jak możesz używać predefiniowanych jednostek w swoim chatbocie. 

Bogate formaty odpowiedzi 

Oprócz odpowiedzi tekstowych możesz także podać bogate typy wiadomości, takie jak karty, karuzele 

i te, których użyliśmy w Części 2, podczas tworzenia naszego bota Facebook Messenger do pogody. Typ 

odpowiedzi, jaką możemy dodać do agenta, zależy od integracji, dla których jest on włączony. Każda 

integracja umożliwia inny zestaw typów odpowiedzi. Ponieważ zintegrowaliśmy Facebook Messenger 

z botem Einstein, możemy dodawać treść wiadomości specyficzną dla platformy. Aby to zrobić, 

wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz zamiar użytkownika, dla którego chcesz dodać rozbudowane formaty odpowiedzi. 

2. Przewiń w dół do karty Odpowiedź: 

 



3. Obok DEFAULT pojawi się zakładka dla włączonych integracji (na przykład FACEBOOK MESSENGER). 

Jeśli nie widzisz swojej integracji, możesz ją dodać, klikając menu +. 

4. Pod każdą integracją zobaczysz następujące informacje: 

 

5. Jeśli chcesz, aby domyślne odpowiedzi pojawiały się jako pierwsze w integracji na platformie, włącz 

ten przełącznik. 

6. Kliknij DODAJ TREŚĆ WIADOMOŚCI i wybierz typ odpowiedzi. W przypadku integracji z Facebook 

Messenger znajdziesz typy odpowiedzi, takie jak wiadomość tekstowa, obraz, karta, szybkie 

odpowiedzi i niestandardowy ładunek. 

7. Wprowadź informacje dotyczące formatu odpowiedzi. 

Poniżej znajduje się przykład odpowiedzi typu karty dla integracji z Facebook Messenger: 

 

A oto jak to wygląda na Facebooku Messenger: 



 

Kliknięcie przycisku W tej chwili spowoduje wysłanie wiadomości tekstowej Nie, powiedz mi teraz z 

powrotem do agenta jako odpowiedź użytkownika na bota. Teraz, gdy masz już pomysł, jak wzbogacić 

swoje odpowiedzi, możesz śmiało pobawić się różnymi formatami dostępnymi do integracji. 

Importowanie i eksportowanie agentów 

Wszystkich agentów w API.AI można eksportować i tworzyć kopie zapasowe. Ta opcja umożliwia 

również przeniesienie agenta z jednego konta API.AI na inne. 

Eksportowanie, przywracanie i importowanie agentów 

Oto jak możesz wyeksportować agenta. 

1. Kliknij ikonę Ustawienia obok nazwy agenta w menu po lewej stronie. 

2. Kliknij opcję Eksportuj i importuj: 

 

3. Kliknij EKSPORTUJ JAKO ZIP. 

Pobrany plik ZIP zostanie zorganizowany pod względem ustawień agenta, jednostek i intencji w 

formacie pliku JSON. Poniżej przedstawiono format JSON ustawień agenta dla naszego bota Einsteina: 

{ 

"description": "Simulated Albert Einstein", 

"language": "en", 



"googleAssistant": { 

"googleAssistantCompatible": false, 

"project": "einsteinbot-dce04", 

"welcomeIntentSignInRequired": false, 

"startIntents": [], 

"systemIntents": [], 

"endIntentIds": [], 

"oAuthLinking": { 

"required": false, 

"grantType": "AUTH_CODE_GRANT" 

}, 

"voiceType": "MALE_1", 

"capabilities": [], 

"protocolVersion": "V2" 

}, 

"defaultTimezone": "Africa/Casablanca", 

"webhook": { 

"available": false, 

"useForDomains": false 

}, 

"isPrivate": true, 

"customClassifierMode": "use.after", 

"mlMinConfidence": 0.3 

} 

Możesz także przywrócić agenta z pliku kopii zapasowej za pomocą opcji PRZYWRÓĆ Z ZIP. Wszystkie 

intencje i encje zostaną usunięte i przywrócone z pliku ZIP: 



 

Jeśli chcesz rozszerzyć agenta z pliku ZIP, możesz to zrobić za pomocą opcji IMPORT. Pozwala to na 

dodanie dodatkowych intencji i jednostek do istniejącego agenta. Wszystkie encje i intencje w agencie 

o takich samych nazwach jak te w pliku zostaną zastąpione przez te w pliku ZIP. 

 

Oto przykład intencji pobranej z bota Einsteina: 

{ 

"userSays": [ 

{ 

"id": "aa492d7b-6119-4d4c-a626-03aea6868882", 

"data": [ 

{ 

"text": "what was your job at the patent office" 

} 

], 

"isTemplate": false, 

"count": 0 

}, 

{ 

"id": "f8a43750-c215-4750-aac8-1a0f977611d8", 

"data": [ 

{ 



"text": "why did you take up the job at the patent office" 

} 

], 

"isTemplate": false, 

"count": 0 

}, 

{ 

"id": "2b48f3e6-7949-4cf6-b25c-ebb4691e4812", 

"data": [ 

{ 

"text": "what did you do at the patent office" 

} 

], 

"isTemplate": false, 

"count": 0 

} 

], 

"id": "38b83408-16ae-4b05-b841-187b7205e116", 

"name": "request_info_patent_office_job", 

"auto": true, 

"contexts": [], 

"responses": [ 

{ 

"resetContexts": false, 

"action": "inform_patent_office_job", 

"affectedContexts": [ 

{ 

"name": "patents-office-job", 

"parameters": {}, 

"lifespan": 5 

} 



], 

"parameters": [], 

"messages": [ 

{ 

"type": 0, 

"speech": "After graduating, I tried to get a teaching post 

but was unsuccessful. So with the help of my friend Marcel 

Grossman\u0027s father, I got a job in the patent office at Bern." 

} 

] 

} 

], 

"priority": 500000, 

"webhookUsed": false, 

"webhookForSlotFilling": false, 

"fallbackIntent": false, 

"events": [] 

} 

Intencje można również przesyłać przy użyciu specyfikacji w formacie JSON pokazanym wcześniej. Aby 

to zrobić, utwórz plik JSON, kliknij więcej opcji na karcie Intencje i kliknij Upload Intent : 

 

Po wyświetleniu monitu podaj plik intencji w formacie JSON, jak pokazano tutaj: 

 



Po wyświetleniu monitu podaj plik intencji w formacie JSON, jak pokazano tutaj: Oto plik encji z bota 

Einsteina (z typu jednostki Praca). Nazwa typu jednostki to Praca, a każda jednostka jest wprowadzana 

jako wpis z wartościami referencyjnymi i synonimami: 

{ 

"id": "9ed80101-6ecc-4006-bf7f-7c49bcbc03ef", 

"name": "Work", 

"isOverridable": true, 

"entries": [ 

{ 

"value": "special-theory", 

"synonyms": [ 

"special theory of relativity", 

"special theory" 

] 

}, 

{ 

"value": "general-theory", 

"synonyms": [ 

"general theory", 

"general theory of relativity" 

] 

}, 

{ 

"value": "brownian-movement-theory", 

"synonyms": [ 

"brownian motion", 

"theory of brownian motion", 

"theory of brownian movement", 

"brownian movement", 

"brownian movement theory" 

] 

} 



], 

"isEnum": false, 

"automatedExpansion": false 

} 

Nowe typy jednostek można dodawać do agenta, tworząc je w poprzednim formacie i przesyłając. To 

samo podejście można zastosować do edycji istniejących obiektów: 

 

Spełnienia 

Chociaż możesz budować kompletne agenty w API. AI, nadal musisz używać zewnętrznych źródeł do 

zadań zaplecza, które ma wykonywać chatbot. Zadania backendowe to zadania, które chatbot będzie 

wykonywał za kulisami podczas rozmowy z użytkownikiem. Mogą one obejmować rejestrowanie 

rozmowy w CRM, identyfikację potencjalnego klienta, przeszukiwanie bazy danych w celu uzyskania 

informacji żądanych przez użytkownika. Nazywa się to spełnieniem. Przykładem spełnienia w chatbocie 

do planowania podróży byłoby wysłanie zapytania do bazy danych w celu sprawdzenia i pobrania, czy 

są dostępne loty na dany dzień, źródło i miasto docelowe. Zadanie to będzie realizowane przez 

aplikację internetową, którą chatbot może wywołać po uzyskaniu niezbędnych informacji do 

wykonania zapytania. Innym przykładem może być dokonanie rezerwacji. Utwórzmy teraz zadanie dla 

bota Einsteina, aby zbadać to dalej. Stwórzmy moduł kalkulatora oparty na znanym na całym świecie 

równaniu Einsteina, 

E = mc2. 

To równanie oblicza ilość energii, która zostanie wygenerowana, jeśli masa układu całkowicie zniknie. 

Aby wykonać to obliczenie, musimy uzyskać masę, m, systemu od użytkownika. Przekażemy to do 

aplikacji internetowej, gdzie obliczana jest ilość energii E, wytworzonej z masy, m. Przyjrzyjmy się 

przykładowej rozmowie: 

Użytkownik: Hej. Czy możesz mi powiedzieć, ile energii generuje atom? 

Bot: Jasne. Ile to waży? 

Użytkownik: Powiedzmy, że to 2 gramy. 

Bot: Ok. System, który waży 2 gramy, przekształci się w 179751036 MJ energii. 

Aby dodać webhooka do bota, wykonaj następujące czynności: 



1. Utwórz aplikację internetową, która może przyjmować parametry, wykonywać zadania zaplecza i 

odpowiadać za pomocą wypowiedzi. 

2. Umieść go w chmurze. 

3. Skonfiguruj element webhook dla agenta. 

4. Włącz webhooki tam, gdzie są potrzebne. 

Aby skompilować i hostować aplikację internetową, wykonaj następujące czynności: 

1. W konsoli utwórz katalog do przechowywania tego projektu. W tym katalogu utworzymy 

następujące trzy pliki: 

* index.js 

* package.json 

* Procfile 

index.js to program Node.js, który działa jako aplikacja internetowa do odbierania parametrów z 

chatbota, wykonuje operację backendu i odsyła wypowiedź: 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const request = require('request') 

const app = express() 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

app.use(express.static('public')) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 

res.send('Hello world, I am EinsteinBot!.') 

}) 

app.post('/emc2/', function (req, res) { 

console.log(JSON.stringify(req.body)); 

var weight = req.body.result.parameters.weight; 

var m = weight.amount; 

var weight_unit = weight.unit; 



//convert weight into kg 

if (weight_unit == 'g'){ 

m = m/1000.0; 

} 

var c2 = 9 * 10^16; //in m^2/s^2 

var e = m * c2; 

res.setHeader('Content-Type', 'application/json'); 

var botSpeech = "Energy that the system can create is " + e 

+ " Joules."; 

out = {speech: botSpeech, 

displayText: botSpeech, 

data: null}; 

var outString = JSON.stringify(out); 

console.log('Out:' + outString); 

res.send(outString); 

}) 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 

}) 

emc2 to uchwyt POST, który obsługuje żądanie konwersji masy na energię od chatbota. 

2. Stwórzmy plik package.json, aby poinformować Heroku o pakietach potrzebnych dla pliku index.js. 

Utwórz plik package.json w edytorze tekstu z następującym kodem JSON: 

{ 

"name": "einstein-bot-webhook", 

"wersja": "1.0.0", 

"description": "Einstein Bot Webhook", 

"main": "index.js", 

"skrypty": { 

"test": "echo \" Błąd: nie określono testu \ "&& zakończ 1" 

}, 



"autor": "Srini Janarthanam", 

"license": "ISC", 

"zależności": { 

"body-parser": "^ 1.15.2", 

"ekspresowa": "^ 4.14.0", 

„żądanie”: „^ 2.72.0” 

} 

} 

3. Na koniec musimy utworzyć plik Procfile, aby nakazać Heroku uruchomienie index.js. Utwórz Procfile 

w edytorze tekstu za pomocą następującego polecenia: 

web: node index.js 

Wykonaj następujące kroki, aby wypchnąć program interfejsu do chmury. W oknie konsoli, w którym 

znajduje się projekt interfejsu Weatherman, wykonaj następujące polecenia, aby utworzyć aplikację 

Heroku i wypchnąć aplikację interfejsu do chmury: 

> git init 

> git dodaj. 

> git commit -m "webhook for einstein bot v1" 

> heroku stwórz einstein-bota 

> git push heroku master 

Otrzymasz wiadomość z adresem URL aplikacji. W moim przypadku jest to https://einstein-

bot.herokuapp.com. 

Aby skonfigurować element webhook dla agenta, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij opcję Realizacja w menu po lewej stronie. 

2. Włącz webhook. Zobaczysz następujący formularz specyfikacji webhooka: 



 

3. Wpisz adres URL aplikacji internetowej i kliknij Zapisz. W naszym przykładzie tak jest 

https://einstein-bot.herokuapp.com/emc2/. Na razie nie będziemy się martwić o uwierzytelnianie i 

inne nagłówki. Aby włączyć elementy webhook w intencjach, przewiń stronę intencji do samego dołu. 

Na karcie Realizacja kliknij opcję Użyj webhooka. Rozpoczynając od aplikacji internetowej 

zaprojektowanej wcześniej do przekształcania masy w energię za pomocą słynnego Einsteina 

równanie, zobaczmy, jak można je osadzić w agencie. Aby to zrobić, najpierw stwórzmy intencję 

request_emc, która będzie rozpoznawać wypowiedzi proszące o konwersję (na przykład „Czy możesz 

zamienić 5 gramów masy na energię?”). Ta intencja wymaga parametru (czyli masy). Jest to określone 

jako jednostka systemowa (@ sys.unit-weight): 

 



Domyślną odpowiedzią powinno być coś, czego można użyć, jeśli element webhook zawiedzie. Włącz 

element webhook, aby aplikacja internetowa była wywoływana w celu przetworzenia i przekazania 

agentowi wypowiedzi odpowiedzi: 

 

Poniższy zrzut ekranu pokazuje, jak faktycznie działa webhook w rozmowie na platformie czatu 

internetowego: 

 



Podsumowanie 

Świetna robota! W tej części zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy rozbudowanego chatbota 

konwersacyjnego emulującego Einsteina za pomocą API.AI. Oczywiście nasz chatbot jest bardzo 

szczupły, a zbudowanie takiego, który emuluje osobę nawet na całkiem przyzwoitym poziomie, 

wymagałoby ogromnej ilości czasu i wysiłku. Jednak to ćwiczenie było przydatne do zademonstrowania 

pojęć leżących u podstaw rozumienia języka naturalnego w konwersacjach, takich jak intencje, byty i 

konteksty. Pokazaliśmy na praktycznych przykładach, jak przeprowadzić integrację z platformami 

wdrożeniowymi, takimi jak Facebook Messenger i sieć czat. Pokazaliśmy, jak można zarządzać 

zadaniami zaplecza i bezproblemowo zintegrować je z konwersacją. Zachęcam do wypróbowania 

gotowych agentów, których można zaimportować do dowolnego agenta, aby poprawić jego 

umiejętności konwersacyjne. Na przykład do agenta można dodać moduł small talk, aby uczynić go 

bardziej przyjaznym bez konieczności projektowania i kodowania wszystkich intencji i odpowiedzi 

niezbędnych do small talk. Istnieją porównywalne narzędzia od innych dostawców. Można je zbadać 

w ten sam sposób. Struktura większości tych narzędzi jest bardzo podobna. Oto lista narzędzi, które 

możesz dalej zbadać: 

 MS LUIS 

 IBM Watson 

 Facebook WIT.AI 

 Amazon Lex 

 



Złapmy pociąg 

Do tej pory zbudowaliśmy chatboty i wdrożyliśmy je na platformach komunikacyjnych, takich jak 

Facebook Messenger. Facebook Messenger jest obecnie najpopularniejszym komunikatorem. Istnieje 

jednak usługa przesyłania wiadomości, która istnieje od dłuższego czasu i nadal jest powszechnie 

używana przez firmy do łączenia się z klientami. Usługa krótkich wiadomości, popularnie nazywana 

skrótem SMS, jest świetną platformą dla chatbotów. Firmy na całym świecie używają tej usługi do 

wysyłania tysięcy powiadomień do klientów na różnych etapach ich podróży: marketingu, sprzedaży, 

transakcji, dostawy i tak dalej. A najlepsze jest to, że nie wymaga do tego żadnych danych 

internetowych aby komunikować się. W tej części zaprojektujemy i zbudujemy chatbota, który pomoże 

użytkownikom w planowaniu podróży pociągiem. Użyjemy interfejsu API danych transportowych, aby 

uzyskać informacje o pociągach, ich czasie przylotów i odjazdów na stacjach itp., A także do obsługi 

informacji, zbudowania chatbota do interakcji z użytkownikami w języku naturalnym. Następnie 

zbadamy, jak chatbot może zostać ujawniony platformie SMS. Dowiemy się, jak korzystać z usług 

dostawcy komunikacyjnego API o nazwie Twilio. Dowiemy się również, jak podłączyć zestawy narzędzi, 

takie jak API.AI, aby zrozumieć wypowiedzi użytkowników i zarządzać rozmową w chatbocie SMS. 

Najpierw przyjrzyjmy się interfejsowi API transportu i danym, które ma do zaoferowania. Na podstawie 

dostępnych danych przeprowadzimy następnie burzę mózgów i zaprojektujemy kilka przykładowych 

zadań konwersacyjnych. Następnie zbudujemy prostego, jednokierunkowego bota SMS, który może 

wysyłać użytkownikom powiadomienia na czas. I na tej podstawie opracuj dwukierunkowy chatbot, 

który wysyła użytkownikom informacje o pociągach na podstawie ich żądań w języku naturalnym. 

Dowiemy się, jak zbudować i zintegrować agentów API.AI z naszym chatbotem, aby rozumieć język i 

kierować rozmową. Pod koniec tego rozdziału będziesz w stanie: 

* Projektuj zadania konwersacyjne na podstawie danych 

* Twórz moduły zadań zaplecza za pomocą interfejsu API transportu 

* Buduj boty SMS za pomocą Twilio 

* Zintegruj agenta Dialogflow, aby zrozumieć wypowiedzi użytkowników 

Odkrywanie interfejsu API transportu 

Na początek przyjrzyjmy się źródłu danych, którego będziemy używać w tym rozdziale. Transport API 

to usługa danych dla wszystkich usług transportu publicznego w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś w innym 

kraju, możesz znaleźć coś podobnego do twojego kraju. Ale nadal możesz bawić się tą usługą. Transport 

API to platforma danych dla danych transportowych, dostarczająca informacji o aktualnych przylotach 

i odlotach, rozkładach jazdy, planowaniu podróży, opłatach, wskaźnikach wydajności i mapowaniu 

tweetów osób dojeżdżających do pracy. Dane są udostępniane za pomocą usług sieciowych RESTful. 

Tworzenie konta programisty 

1. Aby rozpocząć, utwórz konto programisty na https://developer.transportapi.com i uzyskaj klucz 

aplikacji oraz identyfikator aplikacji: 



 

2. Wypróbujmy następujące przykładowe żądanie. Zastąp YOUR_APP_ID i YOUR_APP_KEY z 

identyfikatorem aplikacji i kluczem. Wykonaj następujące żądanie GET z przeglądarki internetowej. Na 

tę prośbę próbujemy odzyskać informacje o stacji kolejowej Euston w Londynie: 

http://transportapi.com/v3/uk/places.json?query=euston&type=train_station&app_id=YOUR_APP_I

D & app_key = YOUR_APP_KEY 

Poprzednie żądanie zwróci odpowiedź JSON z informacjami takie jak pełna nazwa stacji, jej szerokość 

i długość geograficzna współrzędne i kod stacji: 

 



Eksplorowanie zbioru danych 

Transport API dostarcza danych dotyczących pociągów, autobusów, metra (metra) i wielu innych form 

transportu. Aby zbudować naszego chatbota, zacznijmy od danych o pociągach. W tej sekcji 

przyjrzyjmy się różnym rodzajom dostępnych danych o pociągach. W przypadku wszystkich żądań 

podstawowy adres URL to http://transportapi.com/v3/uk/. 

Stacje kolejowe w pobliżu 

Ten punkt końcowy zawiera listę stacji kolejowych w pobliżu podanej lokalizacji. Lokalizację 

wyszukiwania należy podać jako współrzędną latLon w następujący sposób: 

http://transportapi.com/v3/uk/train/stations/near.json?lat=55.9485&lon=-3.2021&app_i 

Odpowiedź 

Otrzymujemy listę stacji w pobliżu podanych współrzędnych latLon. Dla każdej stacji otrzymujemy jej 

nazwę, lokalizację i kod stacji: 

 

Pociągi w okolicy 

Stacje kolejowe można również przeszukiwać, podając ramkę ograniczającą. Należy podać 

współrzędne pola w lewym górnym i prawym dolnym rogu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli 

potrzebujesz listy wszystkich stacji z granicami miasta lub czegoś podobnego. Spróbujmy tego, 

używając współrzędnych pola ograniczającego dla Edynburga: 

http://transportapi.com/v3/uk/train/stations/bbox.json?minlon=-3.4521&minlat=55.6985& 

Odpowiedź 

Otrzymujemy następującą odpowiedź: 

http://transportapi.com/v3/uk/


 

Odjazdy na żywo 

Status na żywo pociągów przyjeżdżających i odjeżdżających z danej stacji można uzyskać korzystając z 

następującego punktu końcowego. Wypróbujmy to na stacji Edinburgh Waverley, której kod stacji to 

EDB: 

http://transportapi.com/v3/uk/train/station/EDB/live.json?&app_id=YOUR_APP_ID&app_key 

Odpowiedź 

Oto jego odpowiedź: 



 

Rozkłady jazdy stacji 

Rozkłady pociągów przyjeżdżających i odjeżdżających z danej stacji w określonym dniu io określonej 

godzinie można uzyskać korzystając z następującego punktu końcowego. Sprawdźmy wszystkie pociągi 

odjeżdżające ze stacji Edinburgh Waverley (EDB) 05.08.2017 o 06:00: 

http://transportapi.com/v3/uk/train/station/EDB/2017-08-05/06:00/timetable.json?app_id 

Odpowiedź 

A oto odpowiedź: 



 

Harmonogramy usług 

Można również uzyskać rozkłady jazdy dla każdego pociągu. Dane te pozwalają zobaczyć godziny 

przyjazdu i odjazdu danego pociągu na różnych stacjach, na które zawija w określonym dniu i godzinie. 

Wypróbujmy przykład z numerem usługi 23587103, 05.08.2017 o 06:00: 

http://transportapi.com/v3/uk/train/service/23587103/2017-08-05/06:00/timetable.json?app 

Odpowiedź 

Odpowiedź, jaką otrzymujemy na harmonogram serwisowania, jest następująca: 



 

Projekt konwersacyjny 

Teraz, gdy mamy już dobre pojęcie o danych, które mamy w naszych rękach, przejdźmy do rzeczy, 

przeprowadź burzę mózgów nad zadaniami konwersacyjnymi dla naszego chatbota. 

* Najbliższa stacja 

*Następny pociąg 

*Czas przyjazdu 

* Później pociągi ze stacji 

* Jak przejść z punktu A do punktu B? 

Zacznijmy od prostego: dotarcia do najbliższej stacji. 

Najbliższa stacja 

Aby dotrzeć do najbliższej stacji dla użytkownika, potrzebujemy jego lokalizacji. Może to być w postaci 

kodu pocztowego lub współrzędnych latLon. Platformy takie jak Facebook Messenger umożliwiają 

użytkownikom udostępnianie lokalizacji w postaci współrzędnych latLon. Ponieważ jednak będziemy 

korzystać z platformy SMS, użyjmy trasy kodu pocztowego. Rozmowa dotycząca tego zadania może 

przebiegać w jeden z następujących sposobów: 



Użytkownik: Gdzie jest moja najbliższa stacja? 

Bot: Czy możesz podać mi swój kod pocztowy? 

Użytkownik: EH12 9QR 

Bot: Świetnie. Twoja najbliższa stacja to South Gyle. 

User: Jaka jest stacja najbliżej EH12 9QR? 

Bot: najbliższa stacja to South Gyle. 

 

Następny pociąg 

Aby uzyskać informacje na temat następnego pociągu, rozmowa może przebiegać w następujący 

sposób: 

User: Kiedy jest następny pociąg do Glasgow? 

Bot: Z której stacji? 

Użytkownik: Edinburgh Park 

Bot: Następny pociąg do Glasgow Central jest o 10:00. 

Użytkownik: Następny pociąg 

Bot: Od? 

Użytkownik: Edinburgh Park 

Bot: Znajduję następny pociąg z Edinburgh Park. Zamierzam? 

Użytkownik: Glasgow 

Bot: Następny pociąg do Glasgow Central jest o 10:00. 

 

Czas przyjazdu 

Czasami użytkownicy mogą chcieć poznać czas przyjazdu pociągu w kontekście na konkretną stację. 

Aby uzyskać informacje o czasie przybycia, rozmowa może wyglądać następująco: 

User: O której godzinie przyjeżdża pociąg do Glasgow Central? 

Bot: Pociąg przyjedzie do Glasgow Central o godzinie 11:00. 

W dziedzinie podróży możliwych jest znacznie więcej rozmów. Wszystkie poprzednie zadania są 

reaktywne, w których bot odpowiada na żądania użytkowników. Natomiast zadania proaktywne 

można zaprojektować tak, aby bot rozpoczynał rozmowy. Na przykład bot może wysyłać 

użytkownikowi informacje o godzinach pociągu i opóźnieniach / anulowaniu o określonych porach w 

ciągu dnia: 

Bot: Pociąg o 15:00 do Edynburga Waverley jest opóźniony do 15:30. 

User: Czy jest wcześniejszy pociąg do Haymarket? 



... 

Zadania związane z konwersacją, takie jak lista późniejszych pociągów i planowanie trasy, są bardziej 

złożone niż poprzednie zadania. Kontynuując, zobaczymy, jak zbudować chatbota, który poradzi sobie 

z niektórymi z wymienionych zadań. 

Budowa prostego bota SMS 

Zbudujmy teraz interfejs platformy SMS dla chatbota. Aby poradzić sobie ze złożonością, zróbmy to w 

dwóch krokach. Najpierw zbudujmy bota, który po prostu wysyła wiadomości tekstowe SMS na numer 

telefonu komórkowego. Może to być komunikat o statusie pociągu przyjeżdżającego na stację lub 

następnego pociągu do określonego punktu docelowego z danej stacji. Po drugie, zbudujemy 

dwukierunkowego chatbota, który będzie mógł odbierać wiadomości od użytkowników i odpowiednio 

na nie odpowiadać. W tym celu użyjemy usługi o nazwie Twilio. Twilio to platforma programistyczna 

do komunikacji, która umożliwia programistom dodawanie funkcji przesyłania wiadomości, głosu i 

wideo do ich oprogramowania. Zbadamy, jak możemy tworzyć boty powiadamiające i chatboty przy 

użyciu infrastruktury komunikacyjnej Twilio. 

Pierwsze kroki 

Aby rozpocząć korzystanie z Twilio, wykonaj następujące kroki: 

1. Przejdź do www.twilio.com, kliknij Zarejestruj się i zarejestruj się w celu uzyskania bezpłatnego konta 

próbnego. 

2. Po zarejestrowaniu przejdź do strony konsoli pod adresem www.twilio.com/console. 

3. Skopiuj SID KONTA i Klucz konta. Będziemy ich używać do nasz projekt. 

Konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego 

Zbudujmy bota, który wysyła powiadomienie na numer telefonu komórkowego użytkownika. Twilio 

ma cztery główne produkty: programowalny czat, programowalny SMS, programowalny głos i 

programowalne wideo. Aby zbudować nadawcę powiadomień, musimy skorzystać z usługi 

Programmable SMS. Oto kroki: 

1. Na pulpicie konsoli wybierz Programowalny SMS. 

2. Na programowalnym pulpicie nawigacyjnym SMS kliknij opcję Rozpocznij: 

 

3. Do wysyłania wiadomości SMS potrzebny jest numer telefonu. Kliknij Uzyskaj numer, aby go uzyskać: 



 

4. W ten sposób otrzymasz numer. Możesz ją zaakceptować, klikając Wybierz ten numer. Jeśli nie, 

wybierz inny. Upewnij się, że numer obsługuje wiadomości SMS: 

 

5. Otrzymasz potwierdzenie, że został Ci nadany numer: 

 

Kliknij Gotowe. 

6. Czy widzisz okno Wyślij wiadomość? Dlaczego nie wyślesz sobie wiadomości? Wyślij wiadomość 

testową na swój zarejestrowany numer telefonu komórkowego (numer, którego użyłeś do weryfikacji 

konta): 



 

7. Sprawdź swój telefon komórkowy, aby zobaczyć, czy otrzymałeś wiadomość testową. Kliknij przycisk 

Tak, aby poinformować Twilio, że otrzymałeś wiadomość. 

Prosty nadawca wiadomości 

Teraz, gdy założyliśmy konto i mamy numer telefonu, przejdźmy dalej, aby utworzyć bota do wysyłania 

powiadomień. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 

1. Otwórz okno konsoli i utwórz katalog o nazwie SMSBot. 

2. W katalogu SMSBot utwórz nowy projekt Node.js za pomocą polecenia npm init, jak pokazano 

poniżej: 



 

Sprawdź katalog, aby zobaczyć pliki, które zostały wygenerowane. Zobaczysz plik o nazwie 

package.json z metainformacjami dotyczącymi projektu. 

3. Musimy zainstalować bibliotekę Twilio Node.js, aby zbudować naszego bota SMS. Na konsoli 

wykonaj polecenie npm install twilio --save: 

 

4. Utwórzmy nowy plik JS o nazwie index.js. Dodaj następujący kod do pliku: 

//Index.js - SMSBot 



//Add your Account SID 

var accountSid = 'your_account_sid'; 

//Add your Auth Token here 

var authToken = 'your_auth_token'; 

var twilio = require('twilio'); 

var client = new twilio(accountSid, authToken); 

//Create a message with to and from numbers 

client.messages.create({ 

body: 'Srini says hello', 

to: '+447888999999', 

from: '+447888999990' 

}) 

.then((message) => console.log(message.sid)); 

W powyższym kodzie numer „do” musi być zweryfikowaną liczbą kont próbnych. Nie możesz wysyłać 

wiadomości na inne numery, chyba że uaktualnisz swoje konto. Numer od to numer Twilio, który 

uzyskałeś wcześniej. 

5. Zapisz plik i uruchom go za pomocą komendy node index.js. Powinno to wysłać SMS-a na 

zweryfikowany numer telefonu. 

Moje powiadomienie o pociągu 

Wyobraź sobie scenariusz, w którym użytkownik codziennie dojeżdża do pracy z Edinburgh Waverley 

do Glasgow Queen Street. Każdego ranka, przygotowując się do wyjazdu, mają trudności z ustaleniem 

pociągów i czasów. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zapewnić usługę, która wysyła listę 

pociągów z ich stacji do miejsca docelowego w którymś momencie porannej rutyny? Korzystając z 

poprzedniego modułu Simple Message Sender, zbudujmy bota, który wyśle listę pociągów z określonej 

stacji do określonej stacji docelowej. Dodajmy moduł, aby uzyskać listę pociągów z danej stacji do 

określonego miejsca docelowego: 

1. Zainstaluj bibliotekę żądań za pomocą polecenia instalacji npm --save. 

2. Utwórz funkcję wysyłania powiadomień SMS: 

function sendSMS(msg, userPhoneNumber){ 

var twilio = require('twilio'); 

var client = new twilio(accountSid, authToken); 

//Create a message with to and from numbers 

client.messages.create({ 

body: msg, 



to: userPhoneNumber, 

from: '+4414XXXXXXXX' //YOUR_NUMBER 

}) 

.then((message) => console.log(message.sid)); 

} 

3. Utwórz funkcję wyświetlającą wszystkie pociągi odjeżdżające z danej stacji: 

function getTrains(sourceStation, sourceStationCode, destinationStation, 

userPhoneNumber){ 

var request = require('request'); 

var url = 'http://transportapi.com/v3/uk/train/station/' + 

sourceStationCode + '/live.json? 

app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY'; 

request(url, function (error, response, body) { 

if (response){ 

var json = JSON.parse(body); 

if (json.departures){ 

//console.log('Departures:', 

//JSON.stringify(json.departures)); 

var dep = 

getTrainsToDestination(destinationStation, 

json.departures.all); 

var summary = summarize(destinationStation, 

sourceStation, dep); 

console.log('Summary: ' + summary); 

sendSMS(summary, userPhoneNumber); 

} else { 

console.log('No Departures found!'); 

} 

} else { 

console.log('error:', error); // Print the error if one 

// occurred 



} 

}); 

} 

4. Utwórz funkcję pobierania wszystkich pociągów jadących do określonej stacji docelowej: 

function getTrainsToDestination(destination, allDepartures){ 

var d = []; 

if (allDepartures){ 

for (var i=0; i < allDepartures.length; i++){ 

var service = allDepartures[i]; 

if (service.destination_name == destination){ 

d.push(service) 

} 

} 

} 

return d; 

} 

5. Utwórz funkcję wywołującą poprzednie funkcje w celu wysyłania użytkownikowi powiadomienia o 

wszystkich pociągach jadących do określonej stacji docelowej z preferowanej stacji użytkownika: 

function summarize(destinationStation, sourceStation, departures){ 

var out = ''; 

if (departures.length > 0){ 

out = 'Here are the departures this morning to ' + 

destinationStation 

+ ".\n"; 

for (var i=0; i< departures.length; i++){ 

var service = departures[i]; 

var serviceSummary = service.operator_name 

+ " at " + 

service.expected_departure_time; 

out += serviceSummary + "\n" 

} 



} else { 

out = 'There are no trains to ' + destinationStation + 

' from ' + 

sourceStation; 

} 

return out; 

} 

6. Ustaw zmienne i wywołaj moduł główny: 

//Index.js 

//Add your Account SID 

var accountSid = 'your_account_sid'; 

//Add your Auth Token here 

var authToken = 'your_auth_token'; 

var destinationStation = 'Glasgow Queen Street'; 

var userPhoneNumber = '+447888999999'; 

var sourceStationCode = 'EDB'; 

var sourceStation = 'Edinburgh Waverley'; 

getTrains(sourceStation, sourceStationCode, destinationStation, userPhoneNumber); 

7. Uruchom go w konsoli węzła index.js, aby sprawdzić, czy działa. Powinien wydrukować 

podsumowanie pociągów do stacji docelowej na konsoli, a także wysłać jako powiadomienie SMS: 

 

8. Sprawdź swój telefon komórkowy, aby zobaczyć, czy wiadomość dotarła: 



 

9. Gratulacje! Właśnie utworzyłeś bota SMS. 

Planowanie zadań 

Teraz, gdy mamy bota, który wysyła powiadomienia SMS, spróbujmy ustawić go tak, aby działał 

automatycznie codziennie lub co godzinę. Ta funkcja będzie przydatna do tworzenia proaktywnych 

botów, które inicjują rozmowę z użytkownikami o określonych porach dnia. Aby to zrobić, wykonaj 

następujące kroki: 

1. Utwórz katalog bin. 

2. Przenieś plik index.js do katalogu bin. Zmień nazwę na 

sendTrainNotification.js. 

3. Dodaj jako pierwszą linię kodu następujący shebang: 

#! / usr / bin / env node 

4. Wróć do katalogu projektu. Teraz zamierzamy przenieść tę aplikację do chmury Heroku. 

5. Utwórz repozytorium Git, dodaj pliki i zatwierdź: 

git init 

git add. 

git commit -m "initial commit" 

6. Utwórz aplikację Heroku: 



heroku create sms-notification-bot 

7. Przekaż aplikację do Heroku: 

git push heroku master 

Mamy teraz aplikację działającą pod adresem https://sms-notification-bot.herokuapp.com. 

8. Uruchom aplikację lokalnie: 

heroku run sendTrainNotification.js 

Powinno to uruchomić aplikację internetową i wysłać SMS-a z podsumowaniem pociągu na telefon 

użytkownika: 

 

9. Teraz musimy zaplanować zadanie. Aby to zrobić, musimy ustawić to na stronie zasobów Heroku w 

aplikacji. Przejdź do https://dashboard.heroku.com/apps/sms-notification-bot/resources w swojej 

przeglądarce: 

 

10. Wpisz Scheduler w polu wyszukiwania dodatków i wybierz Heroku Scheduler. 

11. Po dodaniu kliknij Heroku Scheduler. To przeniesie Cię do  

https://scheduler.heroku.com/dashboard. 

12. Kliknij Dodaj nowe zadanie. 

13. W polu tekstowym ze znakiem $ wpisz nazwę zadania do uruchomienia (czyli 

sendTrainNotification.js). Wybierz Częstotliwość (codziennie, co godzinę lub co 10 minut) i kliknij 

ZAPISZ: 



 

14. Sprawdź dzienniki na konsoli dzienników Heroku. Należy zauważyć, że zadanie będzie uruchamiane 

w ustalonych regularnie odstępach czasu, a do użytkownika wysyłane są SMS-y: 

 

Gratulacje! Utworzyłeś proaktywnego bota SMS. 

Budowanie dwukierunkowego chatbota 

Do tej pory zbudowaliśmy bota, który może wysyłać użytkownikom powiadomienia SMS w określonych 

odstępach czasu. Chociaż jest proaktywny, komunikuje się tylko w jeden sposób. Użytkownik nie ma 

możliwości wysłania do bota żądania zmiany charakteru lub treści wysyłanej wiadomości. Popracujmy 

nad tym. Aby zbudować chatbota, który może komunikować się w obie strony, musimy zrobić dwie 

rzeczy: wbudować chatbota w aplikację internetową i zmodyfikować konfiguracje konfiguracji w Twilio. 

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: 

1. Utwórz plik index.js w katalogu głównym projektu. 

2. Zainstaluj biblioteki Express i Body-Parser. Te biblioteki zostaną użyte do stworzenia aplikacji 

internetowej: 

npm install body-parser --save 

npm install express --save 

3. Utwórz aplikację internetową w index.js: 

// Two-way SMS Bot 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const twilio = require('twilio') 

const app = express() 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 



app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 

}) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 

res.send('Hello world, I am SMS bot.') 

}) 

//Twilio webhook 

app.post('/sms/', function (req, res) { 

var botSays = 'You said: ' + req.body.Body; 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

}) 

Poprzedni kod tworzy aplikację internetową, która wyszukuje wiadomości przychodzące od 

użytkowników i odpowiada na nie. Obecnie odpowiedź polega na powtórzeniu tego, co powiedział 

użytkownik. 

4. Wepchnij go do chmury: 

git add. 

git commit -m webapp 

git push heroku master 

Teraz mamy aplikację internetową w chmurze pod adresem https: //sms-notification-bot.hero 

kuapp.com/sms/, którą można wywołać, gdy nadejdzie wiadomość SMS. Ta aplikacja wygeneruje 

odpowiednią odpowiedź chatbota na przychodzącą wiadomość. 

5. Przejdź do strony programowalnego pulpitu nawigacyjnego SMS Twilio pod adresem 

https://www.twilio.com/console/sms/dashboard. 

6. Z menu wybierz Messaging Services i kliknij Create new MessagingService: 



 

7. Nadaj mu nazwę i jako przypadek użycia wybierz Chat Bot / Interactive 2-Way: 

 

8. Spowoduje to przejście do strony Konfiguracja z nowo przypisanym identyfikatorem usługi: 

 

9. W obszarze Inbound Settings, określ adres URL aplikacji internetowej, którą utworzyliśmy w polu 

REQUEST URL (czyli https://sms-notification-bot.herokuapp.com/sms/): 

https://sms-notification-bot.herokuapp.com/sms/


 

Teraz wszystkie przychodzące wiadomości będą kierowane do tej aplikacji internetowej. 

10. Wróć do strony konsoli SMS pod adresem https://www.twilio.com/console/sms/services. Tutaj 

zauważysz swoją nową usługę przesyłania wiadomości wraz z adresem URL żądania przychodzącego: 

 

11. Kliknij usługę, aby dołączyć numer do usługi: 

 

12. Możesz dodać nowy numer, w takim przypadku musisz go kupić lub wybrać numer, który już masz. 

Mamy już jeden wysyłający powiadomienia, które można ponownie wykorzystać. Kliknij Dodaj 

istniejący numer. 

13. Wybierz numer, zaznaczając pole po prawej stronie i kliknij Dodaj Wybrany: 

 



14. Po dodaniu zostanie wymieniony na stronie Liczby w następujący sposób: 

 

W ustawieniach zaawansowanych możemy dodać wiele numerów do obsługi różnych regionów 

geograficznych i sprawić, by odpowiadały tak, jakby chatbot odpowiadał na numer lokalny. 

15. Ostatnim krokiem jest próba wysłania wiadomości SMS na numer i otrzymanie odpowiedzi. Wyślij 

wiadomość za pomocą dowolnej aplikacji do obsługi SMS-ów w telefonie i obserwuj odpowiedź: 

 

Gratulacje! Masz teraz dwukierunkowego interaktywnego chatbota. 



Zrozumienie wypowiedzi użytkowników 

Teraz, gdy mamy już podstawowego dwukierunkowego chatbota, przyjrzyjmy się, jak możemy 

przetwarzać wypowiedzi użytkowników, rozumieć ich prośby o informacje i skutecznie im służyć. W 

celu przetwarzania wypowiedzi użytkowników użyjemy zestawu narzędzi API.AI, który został 

wprowadzony w rozdziale 3, Porozmawiajmy o pogodzie. Wypowiedzi użytkownika będą przetwarzane 

i konwertowane na intencje użytkownika i parametry przez API.AI. Będą one następnie 

wykorzystywane do pobierania i dostarczania użytkownikowi odpowiednich informacji. 

Tworzenie agenta API.AI 

Najpierw utwórzmy agenta API.AI, aby zrozumieć wypowiedzi użytkowników w zadaniu 

konwersacyjnym, które wymieniliśmy wcześniej. Ponieważ wcześinej omówiliśmy już tworzenie 

agentów API.AI, następująca sekwencja kroków będzie krótka. Jednak będziemy komunikować się z 

agentem w inny sposób niż wcześniej: 

1. Przejdź do api.ai w przeglądarce internetowej. Zaloguj się przy użyciu swoich danych logowania 

Google i kliknij PRZEJDŹ DO KONSOLI. 

2. Kliknij opcję Utwórz nowego agenta. Znajdziesz to na dole listy rozwijanej zawierającej listę 

wszystkich agentów utworzonych do tej pory przez Ciebie. 

3. Nadaj mu nazwę, opis i wybierz strefę czasową. Kliknij Zapisz. 

4. Kliknij opcję Encje. Utwórz nowe jednostki dla stacji z kodami stacji jako wartościami odniesienia 

oraz nazwami i alternatywami jako synonimami: 

 

5. Kliknij opcję Utwórz zamiar. Na początek utwórz następujące dwie intencje: 

* request_live_departures: Aby poprosić o kilka następnych odjazdów z danej stacji: 



 

Ustaw parametr Stacja zgodnie z wymaganiami i zdefiniuj monity, które mają być używane w 

przypadku braku parametru w wypowiedziach użytkownika. 

 

* request_next_train: Aby poprosić o następny pociąg z danej stacji do  

pewna inna stacja: 



 

Ustaw parametry ze Station i toStation zgodnie z wymaganiami: 

 

I zdefiniuj monity, które mają być używane w przypadku braku parametrów w wypowiedziach 

użytkownika. Na przykład, wyświetlane są monity dotyczące fromStation: 



 

Utwórz interfejs Node.js do agenta API.AI 

Istnieje wiele sposobów łączenia się z agentem API.AI. Omówiliśmy niektóre z nich w rozdziale 3, 

Porozmawiajmy o pogodzie. W tej sekcji omówimy jeszcze jedno podejście: 

1. Utwórz program Node.js o nazwie apiai.js w katalogu głównym projektu. 

2. Zainstaluj bibliotekę API.AI Node.js za pomocą następującego polecenia z konsoli: 

npm install apiai --save 

3. Wróć do ustawień agenta (kliknij ikonę ustawień obok nazwy agenta na liście rozwijanej) w konsoli 

internetowej: 

 

4. Na karcie Ogólne skopiuj token dostępu programisty: 



 

5. Wróć do programu Node.js, apiai.js, i utwórz żądanie dostępu do agenta. Użyj tokena dostępu 

programisty z konsoli w kodzie: 

//API.AI 

var apiai = require('apiai'); 

var apiai1 = apiai("YOUR_DEVELOPER_ACCESS_TOKEN"); 

var userUtterance = 'live departures from waverley'; 

var requestAPIAI = apiai1.textRequest(userUtterance, { 

sessionId: '12345' 

}); 

requestAPIAI.on('response', function(response) { 

console.log(response); 

}); 

requestAPIAI.on('error', function(error) { 

console.log(error); 

}); 

requestAPIAI.end(); 

6. Uruchom program na konsoli za pomocą polecenia node apiai.js: 



 

7. Obserwuj odpowiedź wyświetlaną na konsoli. Znajdziesz sklasyfikowany zamiar jako intentName i 

powiązane parametry. Korzystając z nich, możemy pobrać odpowiednie informacje z interfejsu API 

transportu. I zwróć uwagę, że nie ma mowy o spełnieniu, ponieważ nie określiliśmy jej podczas 

budowania intencji. 

8. Wypróbujmy jeszcze kilka przykładów: zmień wypowiedź użytkownika, aby pokazać mi odjazdy i 

uruchom kod: 

 

9. Zwróć uwagę na różnicę w stosunku do poprzedniego. W tym wypowiedzi użytkownika nie 

określiliśmy nazwy stacji. Dlatego agent wraca z pytaniem (w mowie spełnienia): Odjazdy na której 

stacji ?. Należy również zauważyć, że parametr Station jest pusty, a parametr actionIncomplete ma 

wartość true. 

10. Teraz zmień wypowiedź użytkownika na waverley i uruchom ponownie: 



 

11. Teraz ponownie przeanalizuj wynik. Nie ma mowy o potwierdzeniu, a parametr Stacja jest 

ustawiony na EDB (który jest kodem stacji dla Edinburgh Waverley). Parametr actionIncomplete ma 

wartość false. 

Do tej pory stworzyliśmy program Node.js do wywoływania agenta API.AI przy użyciu jego biblioteki 

Node.js. Uruchomiliśmy również i ponownie uruchomiliśmy program, aby zasymulować rozmowę. 

Używaliśmy agenta jako modułu do rozumienia wypowiedzi w języku naturalnym i zarządzania 

rozmową. Teraz musimy połączyć to z głównym programem Node.js index.js, aby pobrać wyniki z 

Transform API i włączyć konwersację przez SMS. 

Integracja agenta API.AI z chatbotem SMS 

Teraz, gdy mamy agenta API.AI i interfejs Node.js do interakcji z nim, przejdźmy do integracji z 

dwukierunkowym chatbotem SMS, który budowaliśmy. Aby to zrobić, musimy ponownie odwiedzić 

plik index.js, który jest aplikacją internetową, która odpowiada na przychodzące wiadomości SMS. 

Skopiujemy i przerobimy kod z apiai.js, aby wywołać agenta API.AI z index.js: 

1. W webhooku Twilio wywołaj agenta API.AI z wypowiedzią użytkownika. Jako sessionId użyjemy 

również numeru telefonu użytkownika, aby nie utracić kontekstu rozmowy: 

//Twilio webhook 

app.post('/sms/', function (req, res) { 

//send it to the bot 

var sessionId = req.body.From; 

var userUtterance = req.body.Body; 

//API.AI 

var apiai = require('apiai'); 

var apiai1 = apiai("YOUR_DEVELOPER_ACCESS_TOKEN"); 

var requestAPIAI = apiai1.textRequest(userUtterance, { 



sessionId: sessionId 

}); 

var botSays = ''; 

requestAPIAI.on('response', function(response) { 

console.log(response); 

if (response.result.actionIncomplete){ 

botSays = response.result.fulfillment.speech; 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} 

else { 

getTrainInfo( 

response.result.metadata.intentName, 

response.result.parameters, res); 

} 

}); 

requestAPIAI.on('error', function(error) { 

console.log(error); 

}); 

requestAPIAI.end(); 

}) 

Używamy flagi actionIncomplete w odpowiedzi agenta API.AI, aby zdecydować, czy użyć mowy agenta 

o realizacji jako odpowiedzi bota, czy też wywołać moduł zaplecza w celu wyszukania informacji o 

pociągu. 

2. Utwórz nowy moduł, aby uzyskać informacje o pociągach: 

function getTrainInfo(intent, parameters, res){ 

if (intent == 'request_live_departures'){ 

return getLiveDepartures(parameters.Station, res); 

} 



else if (intent == 'request_next_train'){ 

return getNextTrain(parameters.fromStation, 

parameters.toStation, res); 

} 

else { 

var botSays = 'Working on it...'; 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} 

} 

3. Twórz moduły, aby otrzymywać pociągi na żywo. Ponownie używamy kodu z 

SendTrainNotification.js, którego używaliśmy do wysyłania powiadomień jednokierunkowych: 

function getLiveDepartures(source, res){ 

var request = require('request'); 

var url = 'http://transportapi.com/v3/uk/train/station/' 

+ source + 

'/live.json? 

app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY'; 

request(url, function (error, response, body) { 

if (response){ 

var json = JSON.parse(body); 

if (json.departures){ 

var botSays = summarize(json.departures.all, 5); 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 



} else { 

var botSays = 'No Departures found!' 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} 

} else { 

console.log('error:', error); // Print the error if one 

// occurred 

var botSays = 'Error in fetching trains info. Sorry!'; 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} 

}); 

} 

function summarize(departures, n){ 

var out = ''; 

if (departures.length > 0){ 

out = 'Live departures:\n'; 

for (var i=0; i < n; i++){ 

var service = departures[i]; 

var serviceSummary = service.operator_name + ":" + 

service.destination_name + "@" + 

service.expected_departure_time; 

out += serviceSummary + "\n"; 

} 



} else { 

out = 'There are no trains from ' + source; 

} 

return out; 

} 

I funkcja umożliwiająca przeniesienie następnego pociągu ze źródła do celu: 

function getNextTrain(source, destination, res){ 

var request = require('request'); 

var url = 'http://transportapi.com/v3/uk/train/station/' 

+ source + '/live.json? 

app_id=YOUR_APP_ID&app_key=YOUR_APP_KEY'; 

request(url, function (error, response, body) { 

if (response){ 

var json = JSON.parse(body); 

if (json.departures){ 

var botSays = getNextTrainToDestination( 

destination, 

json.departures.all); 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} else { 

var botSays = 'No Departures found!' 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} 



} else { 

console.log('error:', error); 

// Print the error if one 

// occurred 

var botSays = 'Error in fetching trains info. ' 

+ 'Sorry!'; 

console.log('BotSays: ' + botSays); 

var twiml = new twilio.TwimlResponse(); 

twiml.message(botSays); 

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/xml'}); 

res.end(twiml.toString()); 

} 

}); 

} 

I funkcja, aby dostać następny pociąg do celu: 

function getNextTrainToDestination(destination, allDepartures){ 

if (allDepartures){ 

for (var i=0; i < allDepartures.length; i++){ 

var service = allDepartures[i]; 

if (service.destination_name == 

getStationName(destination)){ 

var serviceSummary = service.operator_name + ":" 

+ service.destination_name + "@" + 

service.expected_departure_time + "\n"; 

return serviceSummary; 

} 

} 

} 

return null; 

} 

function getStationName(stationCode){ 



if (stationCode == 'GLC'){ 

return 'Glasgow Central'; 

} 

else if (stationCode == 'EDB'){ 

return 'Edinburgh'; 

} 

} 

4. Zapisz i prześlij poprawiony kod do Heroku. 

5. Przetestuj to, wysyłając wiadomość SMS. Wypróbuj zadanie pociągów na żywo, mówiąc: Odjazdy na 

żywo. Bot zapyta o nazwę stacji przed przedstawieniem informacji o odlotach na żywo: 

 

Przetestuj następne zadanie pociągów, mówiąc „Get next train”. Bot zapyta zarówno o stacje 

źródłowe, jak i docelowe przed przedstawieniem wyników: 



 

Możesz też poprosić o te same informacje w inny sposób, aby sprawdzić, jak dobrze agent API.AI 

rozumie intencje użytkownika. Gratulacje! Zbudowałeś teraz dwukierunkowego chatbota SMS, który 

rozumie wejścia w języku naturalnym. 

Podsumowanie 

Znakomitcie! Mam nadzieję, że świetnie się bawiłeś odkrywając i budując chatbota transportowego, 

dostarczającego użytkownikom przydatnych informacji o pociągach. Oprócz tworzenia chatbota, 

zbadaliśmy również wykorzystanie interfejsów API komunikacyjnych Twilio w celu udostępnienia 

chatbota za pośrednictwem platformy SMS. Mam nadzieję, że próbowałeś rozmawiać ze swoim botem 

przez SMS-y i zdałeś sobie sprawę, jak łatwo jest uzyskać przydatne informacje bez danych 

internetowych. Zbadaliśmy kilka zadań konwersacyjnych, a także wdrożyliśmy kilka. Możesz jednak 

przejść do bardziej złożonych zadań, takich jak planowanie podróży, w oparciu o model chatbota, który 

zbudowaliśmy w tym rozdziale. Dowiedzieliśmy się również, jak umożliwić chatbotowi przetwarzanie 

wypowiedzi użytkownika w języku naturalnym, budując agenta Dialogflow i podłączając go do chatbota 

SMS. To sztuczka, której możesz użyć podczas tworzenia chatbotów na inne platformy. Możesz teraz 

zdać sobie sprawę, że istnieje wiele sposobów podłączania modułów i korzystania z nich. Zachęcam do 

wypróbowania ich wszystkich i zaprojektowania systemu tak, aby odpowiadał potrzebom danego 

przypadku użycia. Mam nadzieję, że w tej części dobrze się bawiłeś budując chatbota dla platformy 

SMS. W kolejnych rozdziałach dowiemy się, jak wdrażać chatboty na innych interesujących platformach 

społecznościowych, takich jak Twitter, oraz na platformach głosowych, takich jak Alexa i Google 

Assistant. 



Szukaj restauracji 

W poprzednich częściach zajmowaliśmy się zarządzaniem rozmową na jeden z dwóch sposobów 

budowanych od podstaw lub przy użyciu narzędzi GUI, takich jak Dialogflow i Chatfuel . W Dialogflow 

i Chatfuel przepływ konwersacji został określony przez programistę za pomocą elementów wizualnych 

(takich jak formularze) w ich niestandardowym edytorze internetowym. Jednak nie zawsze jest to 

najlepszy sposób poinformowania systemu, jak ma zarządzać rozmową. Z drugiej strony zbudowaliśmy 

prostego menedżera konwersacji w Javie. Zarządzanie rozmową może komplikować się w złożonych 

rozmowach człowiek-chatbot. Na szczęście mamy zestawy narzędzi, które pozwalają nam budować 

moduły do zarządzania konwersacjami przy użyciu bibliotek kodu specjalnie zbudowanych do tego 

celu. 

W tej częśći zamierzamy zbadać, jak można zbudować moduł zarządzania konwersacjami przy użyciu 

istniejącej biblioteki - Bot Builder SDK. Po pierwsze, zrozumiemy MS Bot Framework, którego częścią 

jest Bot Builder SDK. Zainstalujemy niezbędne oprogramowanie i biblioteki oraz nauczymy się budować 

chatboty za pomocą SDK, testujemy je na emulatorze i wdrażamy w chmurze. Następnie poznamy 

bogate możliwości prezentacji oraz urządzenia, dla których można zaprojektować przepływ 

konwersacji. Następnie zbadamy usługę Zomato pod kątem danych restauracji i zintegrujemy ją z 

chatbotem zbudowanym przy użyciu pakietu Bot Builder SDK. W końcu wdrożymy go na Skype. Pod 

koniec tego będziesz w stanie: 

* Zrozumieć podstawy MS Bot Framework 

* Zbudować chatbota za pomocą biblioteki Botbuilder Node.js. 

* Zarejestrować bota w Bot Framework 

* Hostować bota w chmurze 

* Zrozumieć typy wiadomości i typy kart 

* Zarządzać kontekstem i przepływem konwersacji 

* Integrować z interfejsem API danych Zomoto 

* Zintegrować bota ze Skype 

MS Bot Framework 

MS Bot Framework to produkt firmy Microsoft do tworzenia chatbotów. Zawiera trzy produkty: Bot 

Builder SDK, Bot Framework Portal i kanały. Bot Builder SDK to zestaw narzędzi do tworzenia 

chatbotów. Posiada biblioteki klas i kodu, które reprezentują różne elementy konwersacji. Można je 

wykorzystać w naszym procesie rozwoju do tworzenia chatbotów w szybszym tempie niż tworzenie ich 

od podstaw. Portal Bot Framework służy do rejestrowania bota w celu efektywnego zarządzania nim, 

a na tym portalu można korzystać z wielu narzędzi do analizy i diagnostyki. Wreszcie struktura 

zapewnia ujednolicone podejście do integracji z kilkoma kanałami. Istnieje ogromna liczba kanałów, z 

którymi można zintegrować swojego bota, w tym Skype, Facebook Messenger, Kik, Telegram, Slack, 

MS Teams i Twilio. Możesz także utworzyć klienta czatu internetowego za pomocą portalu, który 

można osadzić w dowolnej witrynie internetowej. Oprócz tych trzech narzędzi istnieją jeszcze dwa inne 

narzędzia, które są bardzo przydatne podczas procesu tworzenia: emulator kanału i inspektor kanału. 

Emulator kanału 



Zanim zaczniemy, musimy zainstalować oprogramowanie zwane emulatorem kanału. Będziemy go 

używać do emulowania kanału (na przykład Skype) do lokalnego łączenia się z botem w celach 

programistycznych i testowych. Możesz rozmawiać ze swoim botem, a także przeglądać wysłane i 

odebrane wiadomości, aby zidentyfikować wszelkie błędy. Aby go pobrać, przejdź do następującej 

strony: 

https://github.com/Microsoft/BotFramework-Emulator/releases/tag/v3.5.31 

Pobierz wersję dostosowaną do swoich potrzeb i zainstaluj ją na swoim komputerze. 

Budowanie bota 

Przyjrzyjmy się teraz krokom, jakie należy wykonać, aby zbudować chatbota. Tutaj użyjemy biblioteki 

botbuilder i stworzymy bota za pomocą Node.js: 

1. Utwórz projekt Node.js o nazwie foodie-bot: 

> npm init 

2. Zainstaluj dwie biblioteki, których potrzebujemy: 

> npm install botbuilder --save 

> npm install restify --save 

3. Utwórz plik o nazwie app.js. 

4. W app.js wklej następujący kod (z samouczków Bot Framework): 

var restify = require('restify'); 

var builder = require('botbuilder'); 

// Lets setup the Restify Server 

var server = restify.createServer(); 

server.listen(process.env.port || process.env.PORT || 3978, function () { 

console.log('%s listening to %s', server.name, server.url); 

}); 

// Create chat connector for communicating with the Bot Framework Service 

var connector = new builder.ChatConnector({ 

appId: process.env.MICROSOFT_APP_ID, 

appPassword: process.env.MICROSOFT_APP_PASSWORD 

}); 

// Listen for messages from users 

server.post('/foodiebot', connector.listen()); 

// Echo their message back.. just parrotting! 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, function (session) { 



session.send("You said: %s", session.message.text); 

}); 

Zauważ, że istnieją dwie klasy, UniversalBot i ChatConnector, które zapewnia pakiet SDK Node.js 

platformy Bot Framework. UniversalBot to klasa, w której definiujemy przebieg konwersacji, natomiast 

klasa ChatConnector łączy bota z kanałem czatu. W poprzednim kodzie użyliśmy metody session.send 

() do wysyłania wiadomości tekstowych na kanał czatu. 

5. Zapisz plik. 

6. Uruchom emulator. W pasku adresu wpisz następujący adres i 

połączyć: 

http: // localhost: 3978 / api / messages 

Na tym etapie nie musisz podawać identyfikatora aplikacji ani hasła. 

7. Emulator połączy się z botem (działającym w app.js). Aplikacja rozpocznie rejestrowanie 

komunikatów na konsoli, jak pokazano tutaj: 

 

8. W emulatorze, w poniższym polu tekstowym, wpisz wiadomość do bota i naciśnij WYŚLIJ. Zobaczysz, 

że bot powtarza Ci wiadomość: 



 

9. Gratulacje! Właśnie stworzyłeś swojego pierwszego bota za pomocą Bot Framework. 

Wdrażanie bota 

Na razie nasz bot działa na lokalnej maszynie i wchodziliśmy z nim w interakcję za pośrednictwem 

emulatora kanału. Co powiesz na to, że będziemy to dalej rozwijać i sprawić, by rozmawiał z 

użytkownikiem na stronie internetowej. Aby to zrobić, musimy zarejestrować naszego bota w własnym 

katalogu botów Bot Framework. Aby zarejestrować swojego bota, wykonaj następujące czynności: 

1. Przejdź do strony Bot Framework pod adresem https://dev.botframework.com. 

2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz. Zaloguj się. 

3. Kliknij kartę Moje boty. 

4. Kliknij Utwórz bota: 



 

5. Kliknij Utwórz. Wybierz Zarejestruj istniejącego bota zbudowanego przy użyciu Bot Builder SDK: 

 

6. Przewiń w dół do opcji Konfiguracja. Kliknij opcję Utwórz identyfikator i hasło aplikacji Microsoft: 

 

Skopiuj identyfikator aplikacji i hasło i trzymaj się tego. 

7. Wróć do app.js i zamień identyfikator aplikacji i zmienną hasła na te nowe wartości. Zapisz to. 

Alternatywnie możemy ustawić je jako parametry konfiguracyjne. 



8. Jesteśmy teraz gotowi do hostowania naszego bota w chmurze i połączenia go z rejestrem Bot 

Framework. Aby to zrobić, musimy stworzyć Procfile. Utwórz plik o nazwie Procfile, który powie 

Heroku, jak uruchomić aplikację. Oto, co trafia do Procfile: 

web: node app.js 

9. Utwórz aplikację internetową Heroku: 

> heroku tworzymy foodie-bot-sj 

10. Potrzebujemy repozytorium Git do przechowywania kodu naszego bota: 

> git init 

> git dodaj. 

> git commit -m initial-commit 

11. Na koniec przepchnijmy kod: 

> git push heroku master 

Teraz musimy ustawić identyfikator aplikacji i hasło jako zmienne konfiguracyjne w 

Heroku: 

> konfiguracja heroku: ustaw MICROSOFT_APP_PASSWORD = <YOUR_APP_PASSWORD> 

> heroku config: ustaw MICROSOFT_APP_ID = <YOUR_APP_ID> 

12. Po wypchnięciu kodu do chmury możemy go przetestować za pomocą emulatora kanału. Wpisz 

adres URL bota wraz z identyfikatorem aplikacji i hasłem, a następnie kliknij POŁĄCZ: 

 

13. Po nawiązaniu połączenia wpisz wiadomość do bota. Zobaczysz, jak bot papuguje wysyłane przez 

Ciebie wiadomości: 



 

Dobra robota! Twój bot znajduje się w chmurze i jest gotowy do wdrożenia w Skype i innych kanałach, 

ale omówimy to w dalszej części. 

Więcej typów wiadomości 

Teraz, gdy skonfigurowaliśmy chatbota i mamy emulator do przetestowania go, wypróbujmy więcej 

opcji przesyłania wiadomości. 

Wysyłanie więcej niż jednej wiadomości na turę 

Po pierwsze, możemy wysłać jednocześnie więcej niż jedną wiadomość. Więc kiedy chatbot przyjdzie 

na swoją kolej, może wysłać wiele wiadomości za pomocą metody session.send (): 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

session.send('Hello there!'); 

session.send('Welcome to New India restaurant!'); 

}); 

} 

]); 

Zachęcanie użytkowników do informacji 

Aby zapytać użytkowników o informacje, użyj metody builder.Prompts.text (), jak pokazano poniżej: 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 



function (session) { 

builder.Prompts.text(session, 'Hi! What is your name?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.endDialog('Hello ' + results.response + '! 

My name is FoodieBot!'); 

} 

]); 

builder.Prompts.text () może służyć do pobierania danych tekstowych, takich jak nazwy osób i miast. 

Odpowiedzi można uzyskać za pomocą results.response. Wypróbuj powyższy kod, zastępując definicję 

zmiennej bot w poprzednim kodzie dla app.js: 

 

Możesz uzyskać dane liczbowe za pomocą builder.Prompts.number (): 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

builder.Prompts.number(session, 'Booking a table! 

For how many people?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.endDialog('Ok. Looking for a table for ' + 

results.response + ' people.'); 

} 

]); 



 

Możesz również poprosić użytkowników o wybranie jednej z podanych opcji za pomocą metody 

builder.Prompts.choice (): 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

builder.Prompts.choice(session, 'Booking a table! 

Any specific cuisine?', ['Indian', 'Chinese', 'Italian']); 

}, 

function (session, results) { 

session.endDialog('Ok. Looking for a ' + 

results.response.entity + ' restaurant.'); 

} 

]); 

Zwróć uwagę, że etykieta wyboru (na przykład indyjski) jest przechowywana w results.response.entity: 



 

Możesz również podać opcje w następującym formacie zamiast tablicy, jak pokazano tutaj: 

builder.Prompts.choice (sesja: „Rezerwacja stolika! Jakaś konkretna kuchnia?”, „Indyjska | Chińska | 

Włoska”); 

Możesz również monitować o datę i godzinę oraz analizować różne dane wejściowe, takie jak jutro o 

14:00, sobota o 8 lub następny piątek, używając klasy EntityRecognizer w następujący sposób: 

builder.Prompts.time (sesja, "A kiedy impreza?"); 

.... 

session.dialogData.partyDate = builder.EntityRecognizer.resolveTime ([results.response]); 

Bogate wiadomości 

Teraz, gdy już wiemy, jak obsługiwać wiadomości i monity, przejdźmy głębiej, aby dowiedzieć się, jak 

sprawić, by wyglądał bardziej atrakcyjnie wizualnie, dodając obrazy i karty. W tym celu użyjemy karty 

Bohatera. Karta bohatera to szablon do prezentowania informacji w bogatym formacie przy użyciu 

obrazów, adresów URL itp. Oto przykład: 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

var msg = new builder.Message(session); 

msg.attachmentLayout(builder.AttachmentLayout.carousel) 

msg.attachments([ 



new builder.HeroCard(session) 

.title("Chennai Kitchen") 

.subtitle("Authentic South Indian Restaurant") 

.text("Great tasting dosas. 5 star reviews.") 

.images([builder.CardImage.create(session, 

'https://images.pexels.com/photos/221143/ 

pexels-photo-221143.jpeg? 

w=940&h=650&auto=compress&cs=tinysrgb')]) 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, 

"book_table:chennai_kitchen", "Book a table") 

]), 

new builder.HeroCard(session) 

.title("Mumbai Tandoor") 

.subtitle("Best Indian Restaurant in town") 

.text("Amazing reviews!") 

.images([builder.CardImage.create(session, 

'https://images.pexels.com/photos/45844/ 

spices-white-pepper-nutmeg-45844.jpeg? 

w=940&h=650&auto=compress&cs=tinysrgb')]) 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, 

"book_table:mumbai_tandoor", "Book a table") 

]) 

]); 

session.send(msg) 

} 

]); 



 

Dla każdej karty Bohatera można określić tytuł, podtytuł, tekst, obraz i odpowiedź przycisku. W 

poprzednim przykładzie przyciski zostały zaprogramowane do wysyłania wiadomości zwrotnych do 

bota przy użyciu metody imBack (). Możesz jednak zaprogramować go tak, aby otwierał stronę 

internetową za pomocą metody openUrl () w następujący sposób: 

builder.CardAction.openUrl(session, 'https://mumbaitandoor.com/bookTable','Book a table 

Istnieją również inne typy kart: na przykład karta miniatur, karta adaptacyjna, karta dźwiękowa i karta 

animacji. Pełną listę kart można znaleźć w dokumentacji Bot Framework pod adresem 

https://docs.microsoft.com/en-us/bot-framework/nodejs/bot-builder-nodejs-send-rich-cards. Karty 

miniatur są podobne do kart bohaterów, ale są mniejsze. Możesz tworzyć karty Thumbnail za pomocą 

klasy ThumbnailCard, jak pokazano poniżej: 

new builder.ThumbnailCard(session) 

.title("Chennai Kitchen") 

.subtitle("Authentic South Indian Restaurant") 

.text("Great tasting dosas. 5 star reviews.") 

.images([builder.CardImage.create(session, 

'https://images.pexels.com/photos/221143/ 

pexels-photo-221143.jpeg?w=940&h=650& 

auto=compress&cs=tinysrgb')]) 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, 



"book_table:chennai_kitchen", 

"Book a table") 

]) 

Uruchommy powyższy kod na emulatorze: 

 

Utwórzmy kartę do wyświetlania obrazów GIF. Klasa AnimationCard może służyć do wyświetlania 

animowanych obrazów: 

new builder.AnimationCard(session) 

.title('Microsoft Bot Framework') 

.subtitle('Animation Card') 

.image(builder.CardImage.create(session, 

'https://makeYourOwnCurry.com/curryAnimation.jpeg')) 

.media([ 

{ url: 'http://i.giphy.com/Ki55RUbOV5njy.gif' } 

]) 

Karty audio i wideo mogą służyć do prezentacji informacji audio i wideo: 

//Video card 

new builder.VideoCard(session) 

.title('Chicken Tikka') 

.subtitle('from Sanjeev Kapoor Khazana') 

.text('Authentic Chicken Tikka recipe by Chef 

Harpal Singh Sokhi') 

.image(builder.CardImage.create(session, 

'https://commons.wikimedia.org/wiki/ 



File:Chicken_Tikka_(1).jpg')) 

.media([ 

{ url: 'http://fakevideourl.com/makingofchickentikka.mp4' } 

]) 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, "order:chicken_tikka", "Order Chicken Tikka") 

]) 

//Audio card 

new builder.AudioCard(session) 

.title('Delicious Chicken Tikka') 

.subtitle('Must have at Mumbai Tandoor') 

.text('User') 

.image(builder.CardImage.create(session, 

'https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Chicken_Tikka_(1).jpg')) 

.media([ 

{ url: 'http://fakeaudiourl.com/reviews1.wav' } 

]) 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, "order:chicken_tikka", 

"Order Chicken Tikka") 

]) 

Zobaczmy, jak to wygląda na emulatorze: 



 

Oprócz tych kart istnieje specjalna karta zwana Karta paragonowa, która będzie przedstawiać 

informacje w formie paragonu. Można go użyć do przedstawienia szczegółowego rachunku z 

informacjami o płatności w następujący sposób: 

new builder.ReceiptCard(session) 

.title('James White') 

.facts([ 

builder.Fact.create(session, '12345', 'Order Number'), 

builder.Fact.create(session, 'VISA 2392-****', 

'Payment Method') 

]) 

.items([ 

builder.ReceiptItem.create(session, '£ 6.50', 'Chicken Tikka') 

.quantity(1), 

builder.ReceiptItem.create(session, '£ 5.00', 'Garlic Naan') 

.quantity(2) 

]) 

.tax('£ 1.15') 

.total('£ 12.65') 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, 'sendemail', 

'Send by email') 



]) 

Uruchommy to na emulatorze: 

 

Wreszcie istnieje karta, której można użyć do uwierzytelnienia użytkownika, prosząc go o zalogowanie 

się. Ten przepływ można zainicjować za pomocą karty logowania: 

new builder.SigninCard(session) 

.text('Mumbai Tandoor Login') 

.button('Login', 'https://mumbaitandoor.com/login') 

]); 

Kliknięcie karty logowania przenosi użytkownika do strony internetowej, na której można go 

uwierzytelnić: 

 

Po zapoznaniu się z kartami przejdźmy do implementacji przepływu konwersacji. 

Przepływ rozmowy 

Teraz, gdy mamy już konfigurację do testowania chatbota i zbadaliśmy różne sposoby prezentowania 

informacji użytkownikowi, przyjrzyjmy się sposobom zarządzania przepływem konwersacji. 

Podstawowym dostępnym dla nas modelem jest model kaskadowy, w którym rozmowa składa się z 

sekwencji kroków. Weźmy na przykład rezerwację stolika w restauracji, gdzie rozmowa przebiega 

następująco: sprawdź czas rezerwacji, ilość osób przy stoliku oraz imię i nazwisko użytkownika: 



// Bot Dialogs 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

session.send('Welcome to New India restaurant!'); 

builder.Prompts.time(session, 'Table reservations. 

What time?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.dialogData.timeOfReservation = 

builder.EntityRecognizer.resolveTime([results.response]); 

builder.Prompts.number(session, "And how many people?"); 

}, 

function (session, results) { 

session.dialogData.numberOfPeople = results.response; 

builder.Prompts.text(session, "And your name?"); 

}, 

function (session, results) { 

session.dialogData.nameOnReservation = results.response; 

session.send('Great! Your reservation is booked!'); 

} 

]); 

Wypróbujmy to na emulatorze: 



 

Przeanalizujmy trochę kod, aby zrozumieć, co się dzieje. Zaczynamy od skonstruowania bota przy 

użyciu klasy UniversalBot. Budując bota, określamy kroki konwersacji kaskadowej jako tablicę funkcji. 

To jest główny dialog. Każda funkcja jest krokiem w rozmowie. Na każdym kroku bot mówi lub monituje 

użytkownika o wiadomość. W przypadku podpowiedzi oczekuje odpowiedzi użytkownika. Odpowiedź 

jest przechowywana w results.response, która jest aktualizowana do stanu dialogu zarządzanego w 

session.dialogData. To przypisanie ma miejsce w kolejnych krokach, bot wypowiada kolejną 

wypowiedź lub prosi o dodatkowe informacje. Jak omówiliśmy wcześniej, istnieje wiele sposobów 

wyświetlania informacji i ich weryfikacji. 

Nie zawsze jest możliwe odwzorowanie całej konwersacji jako zestawu funkcji. A jeśli niektóre części 

rozmowy się powtarzają? Jako programiści radzimy sobie z takimi sytuacjami za pomocą funkcji i 

metod. Metoda byłaby dobrze zdefiniowanym fragmentem kodu wykonującym określone zadanie i 

może być wywoływana za każdym razem, gdy jest to wymagane przez główną metodę lub inną metodę. 

Weźmy na przykład płatność przy składaniu zamówienia. Niezależnie od tego, czy jesteś przy stole, czy 

zamawiasz wynos, będziesz musiał dokonać płatności w ten sam sposób. Zostaną zadane te same 

pytania: płatność kartą lub gotówką, numer karty, imię i nazwisko na karcie, numer CVV i tak dalej. 

Wyobraź sobie dialog dotyczący płatności między użytkownikiem a botem. Czy ten dialog będzie 

używany w więcej niż jednym scenariuszu? Czy nie byłoby miło zachować osobny etap dialogu 



dotyczącego płatności i wywoływać proces, gdy trzeba dokonać płatności? To właśnie możemy 

osiągnąć za pomocą metody dialog (). Bot, który tworzymy za pomocą klasy UniversalBot, może 

posiadać umiejętności konwersacyjne do wykonywania różnorodnych zadań, takich jak płatności i lista 

produktów, za pomocą metody dialog (). Można je następnie przywołać w razie potrzeby z głównego 

dialogu. Każda metoda dialog () może służyć do definiowania dialogu podrzędnego i strukturalnie 

będzie niezależnym dialogiem kaskadowym. Zbudujmy teraz główny dialog i umieśćmy w nim dwa 

podrzędne okna dialogowe z prośbą o zamówienie i z prośbą o płatność: 

//Main dialogue 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

session.send("Welcome to New India restaurant."); 

session.beginDialog('askForOrder'); 

}, 

function (session) { 

session.beginDialog('askForPayment'); 

}, 

function (session) { 

session.send('Thanks for your order!'); 

session.send(`Order summary: 

${session.conversationData.order}<br/>`+ 

`Payment card number: 

${session.conversationData.cardNumber}<br/>`); 

session.endDialog(); 

} 

]); 

// Ask for Order 

bot.dialog('askForOrder', [ 

function (session) { 

builder.Prompts.text(session, 'Whats your order?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.order = results.response; 

session.endDialog(); 



} 

]); 

// Ask for payment 

bot.dialog('askForPayment', [ 

function (session) { 

builder.Prompts.text(session, 'Whats the card number?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.cardNumber = results.response; 

builder.Prompts.text(session, 'Whats the CVV number?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.cardCVVNumber = results.response; 

session.send('Thanks for the payment!'); 

session.endDialog(); 

} 

]) 

W powyższym kodzie możesz zobaczyć trzy dialogi: root, prośba o zamówienie i prośba o płatność. W 

ramach dialogu głównego używamy session.beginDialog () do wywoływania dialogów podrzędnych: 



 

Zwróć również uwagę, że do tej pory używaliśmy session.dialogData do przechowywania informacji z 

wypowiedzi użytkowników. Ale teraz używamy session.conversationData. Różnicę między nimi 

zbadamy później. W tym momencie musimy zrozumieć pojęcie stosu dialogów. Na początku stos 

dialogowy zawiera dialog główny. Gdy dialogi podrzędne są wywoływane z katalogu głównego, są one 

umieszczane na górze dialogu głównego. Poddialogi mogą same nazywać inne podrzędne dialogi. Te z 

kolei są nakładane na nie. Po zakończeniu dialogu podrzędnego bot zwraca następny dialog na stosie i 

kontynuuje to, dopóki nie będzie go już więcej. 

Odpowiadanie na wypowiedzi użytkowników 

Mamy teraz domyślną rozmowę, która rozpoczyna się w ten sam sposób, niezależnie od tego, co mówi 

użytkownik. Możesz powiedzieć cześć, pomóc lub jakąkolwiek inną wypowiedź, a bot odpowie 

wiadomością powitalną. Innym sposobem rozpoczęcia rozmowy jest to, co mówi użytkownik. 

Przyjrzyjmy się teraz, jak odpowiedzieć, gdy użytkownik w trakcie rozmowy mówi pomoc: 

bot.dialog('help', function (session, args, next) { 

session.endDialog("Hi. I can take food orders.<br/> 

Say 'continue' to continue?"); 

}) 



.triggerAction({ 

matches: /^help$/i, 

}); 

Odpowiadanie na wypowiedzi użytkownika można wykonać, dodając metodę triggerAction () z 

wypowiedziami określonymi jako wyrażenia regularne w klauzuli match. Dodaj powyższy kod do app.js 

i uruchom ponownie serwer. Teraz rozmowa może wyglądać następująco: 

 

Kod, który dodaliśmy, pozwala botowi odpowiedzieć na wypowiedź użytkownika pomocy. Zwróć 

uwagę, jak to zastępuje bieżące oczekiwanie informacji o zamówieniu, na które czeka bot. Istnieją dwa 

inne sposoby interpretowania wypowiedzi użytkownika: niestandardowy aparat rozpoznający i 

korzystanie z usług NLU, takich jak LUIS. Pozwól nam najpierw wypróbować niestandardowy moduł 

rozpoznawania. Do swojego bota dołącz następujący moduł rozpoznający: 

bot, attach the following recognizer:  

bot.recognizer({ 

recognize: function (context, done) { 

var intent = { score: 0.0 }; 

if (context.message.text) { 

switch (context.message.text.toLowerCase()) { 

case 'help': 

intent = { score: 1.0, intent: 'get-help' }; 

break; 

case 'goodbye': 

intent = { score: 1.0, intent: 'say-goodbye' }; 



break; 

} 

} 

done(null, intent); 

} 

}); 

I utwórz odpowiednie dialogi podrzędne dla celów: 

bot.dialog('help', [ 

function (session) { 

session.send('I can help you look for a 

restaurant or order a takeaway!'); 

session.endDialog(); 

} 

]).triggerAction({ 

matches: 'get-help' 

}); 

bot.dialog('goodbye', [ 

function (session) { 

session.send('Goodbye now!'); 

session.endConversation(); 

} 

]).triggerAction({ 

matches: 'say-goodbye' 

}); 

Chociaż wzorce wymowy można określić za pomocą opcji dopasowania dla każdego podrzędnego 

dialogu, jeszcze lepiej jest zorganizować je jako intencje przy użyciu globalnego rozpoznawania dla 

wszystkich podrzędnych dialogów. Ma to na celu zapewnienie, że nie musimy powielać wyrażeń 

regularnych. Po zidentyfikowaniu zamiarów można je wykorzystać do wywołania odpowiednich 

dialogów podrzędnych, jak pokazano tutaj: 



 

LUIS to usługa rozumienia języka naturalnego firmy Microsoft. Jest podobny do Google API.AI i 

Amazon's Lex. Każde z tych narzędzi można zintegrować z botem w celu świadczenia usług NLU, jeśli 

niestandardowe moduły rozpoznające, takie jak poprzednie, nie są odpowiednie. Aby dokładniej 

zbadać tę opcję, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją pod adresem https://docs.microsoft.com/en-

us/bot-framework/nodejs/bot-builder-nodejs-recognize-intent-luis. 

Utrzymywanie kontekstu bez zmian 

Przetwarzanie wypowiedzi użytkownika za pomocą podrzędnych dialogów może wyrwać rozmowę z 

kontekstu: 

 

Co się stało z rozmową, gdy użytkownik wpisał dalej, jak wspomniano w komunikacie pomocy? Czy 

rozmowa jest kontynuowana? Nie, nie ma. Wygląda na to, że bot całkowicie zapomniał, co robił 

wcześniej. Dzieje się tak, ponieważ stos okien dialogowych jest czyszczony podczas przetwarzania 

wypowiedzi użytkownika. Idealnym rozwiązaniem może być wyczyszczenie stosu, gdy użytkownik chce 

zmienić temat rozmowy, ale nie wtedy, gdy użytkownik prosi o pomoc. Istnieje sposób na zachowanie 

kontekstu, nawet gdy użytkownicy przerywają mu pytaniami i uwagami. Można to zrobić, dodając 

opcję onSelectAction do podrzędnego dialogu, który jest wywoływany. Dzięki temu stos okien 

dialogowych pozostanie nienaruszony i nie usunie go: 

bot.dialog('help', function (session, args, next) { 

session.endDialog("Hi there. I can take food orders."); 

}) 

https://docs.microsoft.com/en-us/bot-framework/nodejs/bot-builder-nodejs-recognize-intent-luis
https://docs.microsoft.com/en-us/bot-framework/nodejs/bot-builder-nodejs-recognize-intent-luis


.triggerAction({ 

matches: /^help$/i, 

onSelectAction: (session, args, next) => { 

session.beginDialog(args.action, args); 

} 

}); 

Zatem w rzeczywistości częścią decyzji projektowej jest wskazanie, gdzie stos dialogowy musi zostać 

wyczyszczony, a gdzie nie powinien. Na przykład, gdy użytkownik prosi o pomoc, lepiej nie czyścić 

kontekstu, ponieważ prośba o pomoc może być związana z kontekstem. Jeśli jednak użytkownik wydaje 

się przechodzić do innego zadania (na przykład prosi o rezerwację stolika, gdy faktycznie zamawia 

jedzenie), dobrym pomysłem może być wyjaśnienie kontekstu, ponieważ powrót do przyjmowania 

jedzenia nie jest odpowiedni zamówić po zarezerwowaniu stolika. 

Przełączanie kontekstu 

Jednak mogą wystąpić przypadki, w których użytkownik chce przejść z jednego zadania do innego. W 

takich przypadkach nie chcemy, aby stos okien dialogowych był nienaruszony. Nie używając opcji 

onSelectAction, możemy wymazać stos dialogów. Jednak dobrym pomysłem jest również 

poinformowanie użytkownika, że bot zamierza porzucić bieżące zadanie, aby podjąć się następnego. 

Można to zrobić za pomocą opcji confirmPrompt w metodzie triggerAction (): 

bot.dialog('askForOrder', [ 

... 

]) 

.triggerAction({ 

matches: /^order food$/i, 

confirmPrompt: "Your food order will be abandoned. Are you sure?" 

}); 

// Search for a restaurant 

bot.dialog('searchRestaurant', [ 

function (session) { 

session.send('Searching for a restaurant!'); 

builder.Prompts.text(session, 'Where?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.searchLocation = results.response; 

session.endDialog(); 



} 

]) 

.triggerAction({ 

matches: /^restaurant search$/i, 

confirmPrompt: 'Your restaurant search task 

will be abandoned. Are you sure?' 

}); 

Dodając metodę triggerAction () do okna dialogowego askForOrder, będziemy mogli odpowiadać na 

prośby użytkowników o zamówienie jedzenia w dowolnym momencie rozmowy. Jednak bot będzie 

proaktywnie podpowiadał im, że jakiekolwiek inne zadanie (na przykład rezerwacja stolika) zostanie 

porzucone: 

 

Zwróć uwagę, jak wywoływane są monity o potwierdzenie, gdy użytkownik przełącza się z jednego 

zadania do drugiego. 

Kontekstowe NLU 



Idealnym rozwiązaniem może być również udzielenie pomocy kontekstowej. Na przykład podaj 

użytkownikowi menu, gdy poprosi o pomoc przy składaniu zamówienia. Zobaczmy, jak wypowiedzi 

mogą być przetwarzane kontekstowo. Aby to zrobić, musimy utworzyć podrzędne okno dialogowe 

pomocy i dołączyć je do istniejącego dialogu, aby mogło się uruchomić, gdy to, co mówi użytkownik, 

pasuje do dostarczonego szablonu: 

// Ask for Order 

bot.dialog('askForOrder', [ 

function (session) { 

builder.Prompts.text(session, 'Whats your order?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.order = results.response; 

session.endDialog(); 

} 

]) 

.beginDialogAction('orderHelpAction', 'orderHelp', 

{ matches: /^help$/i }); 

// Contextual help for ordering 

bot.dialog('orderHelp', function(session, args, next) { 

var msg = "You can order for Chicken Tikka Masala, 

Paneer Butter Masala, Naan and Briyani."; 

session.endDialog(msg); 

}) 

Zwróć uwagę, jak używamy metody beginDialogAction () do łączenia podrzędnego dialogu orderHelp. 

orderHelp jest uruchamiana, gdy użytkownik powie pomoc na etapie zamawiania jedzenia: 



 

W poprzedniej rozmowie proszenie o pomoc nie daje standardowej odpowiedzi. Zamiast tego 

otrzymujemy kontekstowy. 

Zakończenie rozmowy 

Wreszcie dobrą praktyką jest zakończenie rozmowy po wykonaniu zadań. Odbywa się to poprzez 

poinformowanie użytkownika o zakończeniu zadań, wyczyszczenie stosu dialogowego i zresetowanie 

obiektu session.conversationData. Aby to zrobić, użyj metody session.endConversation (). Zatem 

przepiszmy nasz główny dialog za pomocą metody session.endConversation (): 

//Main dialogue 

var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

session.send("Welcome to New India restaurant."); 

session.beginDialog('askForOrder'); 

}, 



function (session) { 

session.beginDialog('askForPayment'); 

}, 

function (session) { 

session.send('Thanks for your order!'); 

session.send(`Order summary: ${session.conversationData.order}<br/>`+ 

`Payment card number: 

${session.conversationData.cardNumber}<br/>`); 

session.endConversation(); 

} 

]); 

Możesz także ustawić domyślny dialog, który zostanie uruchomiony, gdy użytkownik powie Do 

widzenia i zakończy rozmowę: 

bot.dialog('endConversation', [ 

session.endConversation("Goodbye!") 

]) 

.endConversationAction( 

"endTasks", "Ok. Goodbye.", 

{ 

matches: /^goodbye$/i, 

confirmPrompt: "Cancelling current task. Are you sure?" 

} 

); 

Przyjrzyjmy się teraz, jak możemy przechowywać kontekst rozmowy. 

Stan konwersacji 

Stan konwersacji można zapisać w postaci par klucz / wartość. W tym celu dostępne są cztery magazyny 

danych. Są one umieszczone w obiekcie sesji: 

* dialogData: Pamiętaj, rozmowa jest podzielona na dialogi (główny dialog i podrzędne dialogi 

zainicjowane przez beginDialog ()). W każdym oknie dialogowym stan można utrzymywać oddzielnie. 

Odbywa się to za pomocą session.dialogData, którego używaliśmy w poprzednich przykładach. 

Przechowuje dane dotyczące bieżącego dialogu podrzędnego, a każdy dialog podrzędny ma swoją 

własną kopię danych dialogowych. Po zakończeniu dialogu (czyli wykonaniu endDialog ()) i usunięciu 

go ze stosu dialogowego, dane te są usuwane. 



* conversationData: przechowuje dane dotyczące całości konwersacji i jest udostępniany wszystkim 

członkom (czyli użytkownikom) w rozmowie. Zostaje wyczyszczony po zakończeniu konwersacji lub po 

wykonaniu endConversation (). Dostęp do tych danych można uzyskać za pomocą pliku 

session.conversationData. 

* privateConversationData: Przechowuje dane dotyczące całości rozmowa jako coversationData, ale 

jest prywatna dla każdego uczestnika konwersacji. To nie jest udostępniane innym członkom 

uczestniczącym w rozmowie. Zostaje wyczyszczony po zakończeniu konwersacji lub po wykonaniu 

endConversation(). Dostęp do tych danych można uzyskać za pomocą 

session.privateConversationData. 

* userData: Tutaj można przechowywać prywatne dane dotyczące użytkownika. Jest to trwałe we 

wszystkich rozmowach. Dane takie jak imię i nazwisko użytkownika, wiek, płeć, adres, numer telefonu, 

adres e-mail i informacje o płatności mogą być tutaj przechowywane i wykorzystywane w rozmowach. 

Dostęp do tych danych można uzyskać za pomocą pliku session.userData. 

Do tej pory omówiliśmy szereg koncepcji w zestawie narzędzi Bot Builder z opracowanymi przykładami. 

Przeanalizowaliśmy, jak ustawić dialog źródłowy i przenieść konwersację do dialogów podrzędnych. 

Zbadaliśmy, jak obsługiwać wypowiedzi użytkowników lokalnie i globalnie, a także jak używać różnych 

obiektów danych do przechowywania danych użytkownika i konwersacji. Przejdźmy teraz do tworzenia 

bota z danymi restauracji. 

Pierwsze kroki z Zomato 

Najpierw musimy założyć konto w Zomato i uzyskać klucz API: 

1. Wejdź na https://developers.zomato.com/api: 

 

2. Kliknij Generuj klucz API: 

 

3. Zarejestruj się: 

https://developers.zomato.com/api


 

4. Potwierdź swój adres e-mail i ponownie kliknij Generuj klucz API: 

 

5. Skopiuj klucz API 

Pobieranie danych z Zomato 



Podstawowy adres URL do pobierania danych to https://developers.zomato.com/api/v2.1/. Każde 

zapytanie wysłane do serwera Zomato powinno mieć klucz API wysłany jako część nagłówka w 

następujący sposób: 

curl -X GET --header "Accept: application / json" --header "user-key: YOURAPIKEY" 

"https://developers. W poprzednim wywołaniu HTTP GET kategorie określają uchwyt, który wyciąga 

różne kategorie restauracji które są dostępne. Kategorie obejmują dostawę, na wynos i obiady. Oto 

lista dostępnych uchwytów: 

Uchwyt: Opis 

/ categories: Kategorie restauracji: obiady, na wynos, dostawa i wiele innych. 

/ cities: uzyskaj informacje o miastach na całym świecie. Uzyskaj identyfikator miasta Zomato z tego 

zapytania, aby później użyć go w zapytaniach wyszukiwania. Wyszukaj, używając nazwy lub szerokości 

i długości geograficznej (latLong) miasta. 

/ collections: pobierz listę restauracji z podanym identyfikatorem miasta lub współrzędnymi latLong. 

/ cuisines: Pobierz listę kuchni w mieście. 

/ establishments : Pobierz listę kategorii restauracji, które są dostępne w mieście. 

/ locations: pobierz identyfikator lokalizacji do wyszukania. To są identyfikatory w różnych  

skale: miasto, podstrefa, strefa, punkt orientacyjny i tak dalej. Będzie to używane do wyszukiwania 

restauracji. 

/ search: Wyszukaj restauracje o podanym identyfikatorze lokalizacji, kuchni, kategorii itd. 

/ reviews: uzyskaj recenzje określonej restauracji. 

Teraz, gdy zbadaliśmy dane, które Zomato ma na temat restauracji, przejdźmy do tworzenia bota za 

pomocą Zomato i Bot Builder SDK. 

Wyszukiwarka restauracji 

Zbudujmy chatbota, który może wyszukiwać restauracje na podstawie celów i preferencji użytkownika. 

Zacznijmy od zbudowania modułów Node.js, aby uzyskać dane z Zomato w oparciu o preferencje 

użytkownika. Utwórz plik o nazwie zomato.js. Dodaj moduł żądania do bibliotek Node.js, używając 

następującego polecenia w konsoli: 

> npm install request –save 

W zomato.js dodaj następujący kod, aby zacząć od: 

var request = require('request'); 

var baseURL = 'https://developers.zomato.com/api/v2.1/'; 

var apiKey = 'YOUR_API_KEY'; 

var catergories = null; 

var cuisines = null; 

getCategories(); 



getCuisines(76); 

Zastąp YOUR_API_KEY swoim kluczem Zomato. Zbudujmy funkcje, aby uzyskać listę kategorii i kuchni 

przy uruchomieniu. Te zapytania nie muszą być uruchamiane, gdy użytkownik prosi o wyszukiwanie 

restauracji, ponieważ te informacje są prawie statyczne: 

function getCuisines(cityId){ 

var options = { 

uri: baseURL + 'cuisines', 

headers: { 

'user-key': apiKey 

}, 

qs: {'city_id':cityId}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

console.log(body); 

cuisines = JSON.parse(body).cuisines; 

} 

} 

request(options,callback); 

} 

Poprzedni kod pobierze listę kuchni dostępnych w danym mieście (identyfikowaną przez identyfikator 

miasta Zomato). Dodajmy kod identyfikujący listę kategorii: 

function getCategories(){ 

var options = { 

uri: baseURL + 'categories', 

headers: { 

'user-key': apiKey 



}, 

qs: {}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

categories = JSON.parse(body).categories; 

} 

} 

request(options,callback); 

} 

Teraz, gdy mamy już podstawowe funkcje na uboczu, zakodujmy w kodzie wyszukiwania restauracji: 

function getRestaurant(cuisine, location, category){ 

var cuisineId = getCuisineId(cuisine); 

var categoryId = getCategoryId(category); 

var options = { 

uri: baseURL + 'locations', 

headers: { 

'user-key': apiKey 

}, 

qs: {'query':location}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 



console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

console.log(body); 

locationInfo = JSON.parse(body).location_suggestions; 

search(locationInfo[0], cuisineId, categoryId); 

} 

} 

request(options,callback); 

} 

function search(location, cuisineId, categoryId){ 

var options = { 

uri: baseURL + 'search', 

headers: { 

'user-key': apiKey 

}, 

qs: {'entity_id': location.entity_id, 

'entity_type': location.entity_type, 

'cuisines': [cuisineId], 

'categories': [categoryId]}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

console.log('Found restaurants:') 

var results = JSON.parse(body).restaurants; 

console.log(results); 

} 



} 

request(options,callback); 

} 

Poprzedni kod będzie szukał restauracji w określonej lokalizacji, kuchni i kategorii. Na przykład możesz 

wyszukać listę indyjskich restauracji w Newington w Edynburgu, które oferują dostawy. Musimy teraz 

zintegrować to z kodem chatbota. Utwórzmy oddzielny plik o nazwie index.js. Zacznijmy od podstaw: 

var restify = require('restify'); 

var builder = require('botbuilder'); 

var request = require('request'); 

var baseURL = 'https://developers.zomato.com/api/v2.1/'; 

var apiKey = 'YOUR_API_KEY'; 

var catergories = null; 

var cuisines = null; 

getCategories(); 

//setTimeout(function(){getCategoryId('Delivery')}, 10000); 

getCuisines(76); 

//setTimeout(function(){getCuisineId('European')}, 10000); 

// Setup Restify Server 

var server = restify.createServer(); 

server.listen(process.env.port || process.env.PORT || 3978, function () { 

console.log('%s listening to %s', server.name, server.url); 

}); 

// Create chat connector for communicating with 

// the Bot Framework Service 

var connector = new builder.ChatConnector({ 

appId: process.env.MICROSOFT_APP_ID, 

appPassword: process.env.MICROSOFT_APP_PASSWORD 

}); 

// Listen for messages from users 

server.post('/foodiebot', connector.listen()); 

Dodaj kod okna dialogowego bota, aby przeprowadzić wyszukiwanie restauracji. Zaprojektujmy bota 

tak, aby pytał o kuchnię, kategorię i lokalizację przed przystąpieniem do wyszukiwania restauracji: 



var bot = new builder.UniversalBot(connector, [ 

function (session) { 

session.send("Hi there! Hungry? Looking for a restaurant?"); 

session.send("Say 'search restaurant' to start searching."); 

session.endDialog(); 

} 

]); 

// Search for a restaurant 

bot.dialog('searchRestaurant', [ 

function (session) { 

session.send('Ok. Searching for a restaurant!'); 

builder.Prompts.text(session, 'Where?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.searchLocation = results.response; 

builder.Prompts.text(session, 'Cuisine? Indian, 

Italian, or anything else?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.searchCuisine = results.response; 

builder.Prompts.text(session, 'Delivery or Dine-in?'); 

}, 

function (session, results) { 

session.conversationData.searchCategory = results.response; 

session.send('Ok. Looking for restaurants..'); 

getRestaurant(session.conversationData.searchCuisine, 

session.conversationData.searchLocation, 

session.conversationData.searchCategory, 

session); 

} 

]) 



.triggerAction({ 

matches: /^search restaurant$/i, 

confirmPrompt: 'Your restaurant search task will be abandoned. 

Are you sure?' 

}); 

Zauważ, że wywołujemy funkcję getRestaurant () z czterema parametrami. Trzy z nich to te, które już 

zdefiniowaliśmy: kuchnia, lokalizacja i kategoria. Do tego musimy dodać kolejną: sesję. Spowoduje to 

przekazanie wskaźnika sesji, którego można użyć do wysyłania komunikatów do emulatora, gdy dane 

są gotowe. Zwróć uwagę, jak zmienia to funkcje getRestaurant () i search (): 

function getRestaurant(cuisine, location, category, session){ 

var cuisineId = getCuisineId(cuisine); 

var categoryId = getCategoryId(category); 

var options = { 

uri: baseURL + 'locations', 

headers: { 

'user-key': apiKey 

}, 

qs: {'query':location}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

console.log(body); 

locationInfo = JSON.parse(body).location_suggestions; 

search(locationInfo[0], cuisineId, 

categoryId, session); 

} 

} 



request(options,callback); 

} 

function search(location, cuisineId, categoryId, session){ 

var options = { 

uri: baseURL + 'search', 

headers: { 

'user-key': apiKey 

}, 

qs: {'entity_id': location.entity_id, 

'entity_type': location.entity_type, 

'cuisines': [cuisineId], 

'category': categoryId}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

console.log('Found restaurants:') 

console.log(body); 

//var results = JSON.parse(body).restaurants; 

//console.log(results); 

var resultsCount = JSON.parse(body).results_found; 

console.log('Found:' + resultsCount); 

session.send('I have found ' + resultsCount + 

' restaurants for you!'); 

session.endDialog(); 

} 

} 



request(options,callback); 

} 

Po uzyskaniu wyników bot odpowiada za pomocą session.send () i kończy okno dialogowe: 

 

 



Teraz, gdy mamy już wyniki, przedstawmy je w bardziej atrakcyjny wizualnie sposób za pomocą kart. 

Aby to zrobić, potrzebujemy funkcji, która może pobrać wyniki wyszukiwania i przekształcić je w tablicę 

kart: 

function presentInCards(session, results){ 

var msg = new builder.Message(session); 

msg.attachmentLayout(builder.AttachmentLayout.carousel) 

var heroCardArray = []; 

var l = results.length; 

if (results.length > 10){ 

l = 10; 

} 

for (var i = 0; i < l; i++){ 

var r = results[i].restaurant; 

var herocard = new builder.HeroCard(session) 

.title(r.name) 

.subtitle(r.location.address) 

.text(r.user_rating.aggregate_rating) 

.images([builder.CardImage.create(session, r.thumb)]) 

.buttons([ 

builder.CardAction.imBack(session, 

"book_table:" + r.id, 

"Book a table") 

]); 

heroCardArray.push(herocard); 

} 

msg.attachments(heroCardArray); 

return msg; 

} 

I nazywamy tę funkcję z funkcji search (): 

function search(location, cuisineId, categoryId, session){ 

var options = { 

uri: baseURL + 'search', 



headers: { 

'user-key': apiKey 

}, 

qs: {'entity_id': location.entity_id, 

'entity_type': location.entity_type, 

'cuisines': [cuisineId], 

'category': categoryId}, 

method: 'GET' 

} 

var callback = function(error, response, body) { 

if (error) { 

console.log('Error sending messages: ', error) 

} else if (response.body.error) { 

console.log('Error: ', response.body.error) 

} else { 

console.log('Found restaurants:') 

console.log(body); 

var results = JSON.parse(body).restaurants; 

var msg = presentInCards(session, results); 

session.send(msg); 

session.endDialog(); 

} 

} 

request(options,callback); 

} 

Oto jak to wygląda: 



 

Łączenie się ze Skype 

Teraz, gdy mamy chatbota do wyszukiwania restauracji, przenieś go z powrotem do chmury Heroku, 

jak poprzednio. Pamiętaj, aby zmienić Procfile, ponieważ musimy uruchomić index.js, a nie app.js. Po 

skonfigurowaniu chatbota jako aplikacji internetowej w Heroku, wszyscy jesteśmy gotowi wdrożyć 

bota na Skype i innych kanałach. 

1. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego w Bot Framework pod adresem 

https://dev.botframework.com/bots: 

https://dev.botframework.com/bots


 

2. Wybierz swojego bota. Zobaczysz, że Twój bot jest już podłączony do dwóch kanałów, Skype i czatu 

internetowego: 

 

 

3. Będziesz mógł również zobaczyć klienta czatu po prawej stronie. Jeśli go nie widzisz, powinieneś być 

w stanie go otworzyć, naciskając przycisk Test. Jest to podobne do emulatora. Więc idź i przywitaj się 

z botem: 



 

Powinieneś móc rozmawiać z botem tutaj, ponieważ jest w chmurze i nie na hoście lokalnym. 

4. Kliknij Skype: 

 

5. Kliknij opcję Dodaj do kontaktów: 



 

6. Kliknij Otwórz Skype: 

 

7. Dodaj bota do swoich kontaktów i zacznij rozmawiać: 



 

 

Gratulujemy nowego bota w Skype. Teraz, gdy stworzyliśmy bota za pomocą Bot Builder SDK i 

wdrożyliśmy go na Skype, przejdź do wszystkich innych opcji, o których się dowiedzieliśmy, ale nie 

udało nam się z nimi eksperymentować. Dodaj okno dialogowe profilowania użytkownika, w którym 



bot uczy się o preferencjach użytkownika. Rozszerz okno dialogowe wyszukiwania restauracji, zadając 

dodatkowe pytania w oparciu o recenzje, oceny i przedział cenowy, gdy restauracje zostaną znalezione 

i wymagają dalszego sortowania. Spróbuj dodać obsługę języka naturalnego, aby użytkownik mógł 

łatwo przełączać się między zadaniami. 

Podsumowanie 

W poprzednich częściach zbadaliśmy i nauczyliśmy się, jak zbudować chatbota za pomocą różnych 

narzędzi. Obejmują one środowiska programistyczne, takie jak Chatfuel, narzędzia do przetwarzania 

języka naturalnego, takie jak API.AI, oraz specyficzne dla kanału zestawy SDK, takie jak Messenger SDK. 

Jeśli jednak chodzi o kodowanie przepływu konwersacji w celu zarządzania konwersacją, albo użyliśmy 

narzędzi opartych na formularzach, albo zbudowaliśmy je od podstaw. Istnieje jednak środkowa 

ścieżka. MS Bot Framework oferuje pakiet Bot Builder SDK, który można wykorzystać do tworzenia 

modułów zarządzania konwersacjami, które zarządzają przebiegiem dialogu między botem a 

użytkownikiem. SDK modeluje elementy konwersacji w elegancki sposób, umożliwiając programistom 

szybkie i łatwe tworzenie chatbotów. Daje to programistom większą elastyczność niż narzędzia typu 

„przeciągnij i upuść”, a także oszczędza czas i wysiłek w porównaniu z budowaniem bota od podstaw. 

W tym rozdziale dowiedzieliśmy się, jak zbudować bota za pomocą zestawu Bot Builder SDK i wdrożyć 

go na kanale Skype. W następnej części przejdziemy do bardziej zaawansowanych botów, które 

drastycznie różnią się od tych, które odkryliśmy do tej pory - bota Twittera! 



Bot wiadomości 

Do tej pory zbadaliśmy, jak tworzyć chatboty i wdrażać je na różnych platformach komunikacyjnych, 

takich jak Facebook Messenger, Skype, a nawet SMS. Zbadaliśmy różne sposoby wykorzystania 

narzędzi, takich jak API.AI, w kontekście budowania chatbota. W tym rozdziale zamierzamy zbadać, jak 

chatboty można zintegrować z Twitterem, platformą mediów społecznościowych. Istnieje wiele 

podobnych platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn, które są dostosowane 

do różnych kontekstów i rynków. To, co omówimy w tym rozdziale, ma koncepcyjne zastosowanie do 

wszystkich tych platform. Twitter to internetowa platforma wiadomości i mediów społecznościowych, 

na której użytkownicy mogą publikować wiadomości zwane tweetami i wchodzić z nimi w interakcje. 

Ma około 328 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, a około 317 milionów 

aktywnych użytkowników miesięcznie tweetuje około 500 milionów tweetów każdego dnia. Twitter 

jest używany przez firmy jako narzędzie do angażowania marki, ogłoszeń o produktach i obsługi klienta. 

W tym rozdziale dowiemy się, jak budować chatboty na Twitterze, aby tweety mogły być publikowane 

i odpowiadały automatycznie i szybko. Zamierzamy zbudować bota informacyjnego na platformie 

Twitter, który będzie regularnie tweetował aktualne wiadomości na swojej osi czasu. Spersonalizuje 

również środowisko dla swoich obserwujących, wysyłając im wiadomości z tematów, które ich 

interesują. Najpierw zbadamy interfejs API Twittera i zbudujemy podstawowe moduły do 

tweetowania, wyszukiwania i retweetowania. Następnie zbadamy źródło danych wiadomości z całego 

świata. Następnie zbudujemy prostego bota, który będzie tweetował najważniejsze wiadomości na 

swojej osi czasu. Na koniec zbudujemy spersonalizowanego bota informacyjnego, który nasłuchuje 

przychodzących tweetów od użytkowników na tematy, którymi są zainteresowani i wysyła do nich 

wiadomości specyficzne dla użytkowników. Pod koniec tego rozdziału będziesz w stanie: 

* Poznaj podstawy API Twittera 

* Utwórz bota, który nasłuchuje hashtagów 

* Zbuduj bota na Twitterze, który tweetuje i retweetuje 

* Zintegruj NewsAPI i tweetuj najważniejsze artykuły 

* Zintegruj MongoDB, aby śledzić zainteresowania użytkowników 

* Zbuduj bota konwersacyjnego, aby poznać zainteresowania użytkowników i udostępniać 

spersonalizowane wiadomości 

* Korzystaj z Heroku Scheduler, aby regularnie tweetować spersonalizowane wiadomości 

Pierwsze kroki z aplikacją Twitter 

Na początek przyjrzyjmy się platformie deweloperskiej Twittera. Zacznijmy od zbudowania aplikacji na 

Twitterze, a później zbadajmy, w jaki sposób możemy tweetować artykuły z wiadomościami do 

obserwujących na podstawie ich zainteresowań: 

1. Zaloguj się na Twitterze pod adresem www.twitter.com. Jeśli nie masz konta na Twitterze, utwórz 

je. 

2. Przejdź do https://apps.twitter.com/, czyli pulpitu nawigacyjnego zarządzania aplikacjami na 

Twitterze. 

3. Kliknij przycisk Utwórz nową aplikację: 



 

4. Utwórz aplikację wypełniając formularz podając nazwę, opis i stronę internetową (w pełni 

kwalifikowany adres URL). Przeczytaj i zaakceptuj Umowę dewelopera i kliknij Utwórz swoją aplikację 

na Twitterze: 

 

5. Zobaczysz teraz pulpit nawigacyjny aplikacji. Przeglądaj karty: 

 

6. Kliknij opcję Klucze i tokeny dostępu: 



 

7. Skopiuj klucz klienta i sekret klienta i trzymaj się ich. 

8. Przewiń w dół do swojego tokenu dostępu: 

 

9. Kliknij opcję Utwórz mój token dostępu, aby utworzyć nowy token dla swojej aplikacji: 

 

10. Skopiuj Access Token i Access Token Secret i trzymaj się ich. 

Teraz mamy wszystkie klucze i tokeny, których potrzebujemy, aby utworzyć aplikację na Twitterze. 

Tworzenie pierwszego bota na Twitterze 



Zbudujmy prostego bota na Twitterze. Ten bot będzie słuchał tweetów i wybierał te, które mają 

określony hashtag. Wszystkie tweety z podanym hashtagiem zostaną wydrukowane na konsoli. To 

bardzo prosty bot, który pomoże nam zacząć. W następnych sekcjach zajmiemy się bardziej złożonymi 

botami. 

1. Przejdź do katalogu głównego i utwórz nowy program Node.js przy użyciu npm init: 

 

2. Wykonaj polecenie npm install twitter --save, aby zainstalować bibliotekę Twitter Node.js: 

 

Uruchom żądanie instalacji npm - zapisz, aby zainstalować również bibliotekę żądań. Wykorzystamy to 

w przyszłości do wysyłania żądań HTTP GET do źródła danych wiadomości. 



3. Przejrzyj plik package.json w katalogu głównym: 

{ 

"name": "twitterbot", 

"version": "1.0.0", 

"description": "my news bot", 

"main": "index.js", 

"scripts": { 

"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" 

}, 

"author": "", 

"license": "ISC", 

"dependencies": { 

"request": "^2.81.0", 

"twitter": "^1.7.1" 

} 

} 

4. Utwórz plik index.js z następującym kodem: 

//index.js 

var TwitterPackage = require('twitter'); 

var request = require('request'); 

console.log("Hello World! I am a twitter bot!"); 

var secret = { 

consumer_key: 'YOUR_CONSUMER_KEY', 

consumer_secret: 'YOUR_CONSUMER_SECRET', 

access_token_key: 'YOUR_ACCESS_TOKEN_KEY', 

access_token_secret: 'YOUR_ACCESS_TOKEN_SECRET' 

} 

var Twitter = new TwitterPackage(secret); 

W powyższym kodzie umieść zapisane klucze i tokeny w ich odpowiednich zmiennych. Nie 

potrzebujemy jeszcze pakietu żądań, ale będziemy później. 

5. Teraz utwórzmy słuchacza hashtagów, aby słuchać tweetów z określonym hashtagiem: 



//Twitter stream 

var hashtag = '#brexit'; //put any hashtag to listen e.g. #brexit 

console.log('Listening to:' + hashtag); 

Twitter.stream('statuses/filter', {track: hashtag}, function(stream) { 

stream.on('data', function(tweet) { 

console.log('Tweet:@' + tweet.user.screen_name + 

'\t' + tweet.text); 

console.log('------') 

}); 

stream.on('error', function(error) { 

console.log(error); 

}); 

}); 

Zastąp #brexit hashtagiem, którego chcesz słuchać. Użyj popularnego  abyś mógł zobaczyć kod w akcji. 

6. Uruchom plik index.js za pomocą komendy node index.js. 

7. Zobaczysz strumień tweetów od użytkowników Twittera z całego świata, którzy używali hashtagu: 

 

Gratulacje! Zbudowałeś swojego pierwszego bota na Twitterze. W dalszej części tego rozdziału 

użyjemy modułu nasłuchiwania hashtagów, aby zbudować bardziej złożonego bota. 



Odkrywanie Twittera SDK 

W poprzedniej sekcji omówiliśmy, jak słuchać tweetów na podstawie hashtagów. Przyjrzyjmy się teraz 

Twitter SDK, aby zrozumieć możliwości, jakie możemy zaoferować naszemu bocie na Twitterze. 

Aktualizacja twojego statusu 

Możesz również zaktualizować swój status na swojej osi czasu na Twitterze, używając następującego 

kodu modułu aktualizacji statusu: 

tweet ('I am a Twitter Bot!', null, null); 

function tweet(statusMsg, screen_name, status_id){ 

console.log('Sending tweet to: ' + screen_name); 

console.log('In response to:' + status_id); 

var msg = statusMsg; 

if (screen_name != null){ 

msg = '@' + screen_name + ' ' + statusMsg; 

} 

console.log('Tweet:' + msg); 

Twitter.post('statuses/update', { 

status: msg 

}, function(err, response) { 

// if there was an error while tweeting 

if (err) { 

console.log('Something went wrong while TWEETING...'); 

console.log(err); 

} 

else if (response) { 

console.log('Tweeted!!!'); 

console.log(response) 

} 

}); 

} 

Skomentuj kod nasłuchiwania hashtagów, a zamiast tego dodaj poprzedni kod aktualizacji stanu i 

uruchom go. Po uruchomieniu Twój bot opublikuje tweet na Twojej osi czasu: 



 

Oprócz tweetowania na osi czasu możesz także tweetować w odpowiedzi na inny tweet (lub 

aktualizację statusu). Argument nazwa_ekranu służy do tworzenia odpowiedzi. ćwierkać. 

nazwa_ekranu to nazwa użytkownika, który opublikował tweet. Zbadamy to nieco później. 

Prześlij dalej do swoich obserwujących 

Możesz przesłać dalej tweet do swoich obserwujących, korzystając z następującego kodu statusu 

retweetu: 

var retweetId = '899681279343570944'; 

retweet(retweetId); 

function retweet(retweetId){ 

Twitter.post('statuses/retweet/', { 

id: retweetId 

}, function(err, response) { 

if (err) { 

console.log('Something went wrong while RETWEETING...'); 

console.log(err); 

} 

else if (response) { 

console.log('Retweeted!!!'); 

console.log(response) 

} 

}); 

} 

Wyszukiwanie tweetów 



Możesz również wyszukiwać najnowsze lub popularne tweety z hashtagami, korzystając z 

następującego kodu hashtagów wyszukiwania: 

search('#brexit', 'popular') 

function search(hashtag, resultType){ 

var params = { 

q: hashtag, // REQUIRED 

result_type: resultType, 

lang: 'en' 

} 

Twitter.get('search/tweets', params, function(err, data) { 

if (!err) { 

console.log('Found tweets: ' + data.statuses.length); 

console.log('First one: ' + data.statuses[1].text); 

} 

else { 

console.log('Something went wrong while SEARCHING...'); 

} 

}); 

} 

Odkrywanie usługi danych wiadomości 

Zbudujmy teraz bota, który będzie regularnie tweetował artykuły do swoich obserwatorów. Następnie 

rozszerzymy go, aby był spersonalizowany przez użytkowników poprzez rozmowę, która ma miejsce 

podczas bezpośredniej komunikacji z botem. Aby zbudować bota wiadomości, potrzebujemy źródła, z 

którego możemy pobierać artykuły z wiadomościami. W tej sekcji zamierzamy zbadać serwis 

informacyjny o nazwie NewsAPI.org. NewsAPI to usługa gromadząca artykuły informacyjne z około 70 

gazet na całym świecie. 

Konfigurowanie NewsAPI 

Załóżmy konto z usługą danych NewsAPI i zdobądźmy klucz API: 

1. Przejdź do newsapi.org: 



 

2. Kliknij Pobierz klucz API. 

3. Zarejestruj się, używając swojego adresu e-mail. 

4. Zdobądź swój klucz API. 

5. Przeglądaj źródła: https://newsapi.org/v1/sources?apiKey=YOUR_API_KEY. 

Istnieje około 70 źródeł z całego świata, w tym popularne, takie jak BBC News, Associated Press, 

Bloomberg i CNN. Możesz zauważyć, że każde źródło ma dołączony tag kategorii. Możliwe opcje to: 

biznes, rozrywka, gry, ogólne, muzyka, polityka, nauka i przyroda, sport i technologia. Możesz również 

zauważyć, że każde źródło ma również tagi języka (en, de, fr) i kraju (au, de, gb, in, it, us). Poniżej 

znajdują się informacje ze źródła BBC-News: 

{ 

"id": "bbc-news", 

"name": "BBC News", 

"description": "Use BBC News for up-to-the-minute news, 

breaking news, video, audio and feature stories. 

BBC News provides trusted World and UK news as well as 

local and regional perspectives. Also entertainment, 

business, science, technology and health news.", 

"url": "http://www.bbc.co.uk/news", 

"category": "general", 

"language": "en", 

"country": "gb", 



"urlsToLogos": { 

"small": "", 

"medium": "", 

"large": "" 

}, 

"sortBysAvailable": [ 

"top" 

] 

} 

6. Uzyskaj źródła dla określonej kategorii, języka lub kraju, używając: 

https://newsapi.org/v1/sources?category=business&apiKey=YOUR_API_KEY 

Poniżej znajduje się część odpowiedzi na poprzednie zapytanie dla wszystkich źródeł w kategorii 

działalności: 

"sources": [ 

{ 

"id": "bloomberg", 

"name": "Bloomberg", 

"description": "Bloomberg delivers business 

and markets news, data, analysis, and video 

to the world, featuring stories from Businessweek 

and Bloomberg News.", 

"url": "http://www.bloomberg.com", 

"category": "business", 

"language": "en", 

"country": "us", 

"urlsToLogos": { 

"small": "", 

"medium": "", 

"large": "" 

}, 

"sortBysAvailable": [ 



"top" 

] 

}, 

{ 

"id": "business-insider", 

"name": "Business Insider", 

"description": "Business Insider is a fast-growing 

business site with deep financial, media, tech, and 

other industry verticals. Launched in 2007, the 

site is now the largest business news site on the web.", 

"url": "http://www.businessinsider.com", 

"category": "business", 

"language": "en", 

"country": "us", 

"urlsToLogos": { 

"small": "", 

"medium": "", 

"large": "" 

}, 

"sortBysAvailable": [ 

"top", 

"latest" 

] 

}, 

... 

] 

7. Przeglądaj artykuły: 

https://newsapi.org/v1/articles?source=bbc-news&apiKey=YOUR_API_KEY 

The following is the sample response: 

"articles": [ 

{ 



"author": "BBC News", 

"title": "US Navy collision: Remains found in 

hunt for missing sailors", 

"description": "Ten US sailors have been missing since Monday's 

collision with a tanker near Singapore.", 

"url": "http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-41013686", 

"urlToImage": 

"https://ichef1.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/80D9/ 

production/_97458923_mediaitem97458918.jpg", 

"publishedAt": "2017-08-22T12:23:56Z" 

}, 

{ 

"author": "BBC News", 

"title": "Afghanistan hails Trump support in 'joint struggle'", 

"description": "President Ghani thanks Donald Trump for 

supporting Afghanistan's battle against the 

Taliban.", 

"url": "http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41012617", 

"urlToImage": 

"https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/1024x576/p05d08pf.jpg", 

"publishedAt": "2017-08-22T11:45:49Z" 

}, 

... 

] 

Dla każdego artykułu podane są pola: autor, tytuł, opis, adres URL, urlToImage, i PublishedAt. Teraz, 

gdy zbadaliśmy źródło danych wiadomości, które dostarcza aktualnych wiadomości w różnych 

kategoriach, przejdźmy do stworzenia bota wiadomości. 

Tworzenie bota wiadomości na Twitterze 

Teraz, gdy zbadaliśmy NewsAPI, źródło danych dla najnowszych aktualizacji wiadomości i trochę tego, 

co może zrobić API Twittera, połączmy je oba, aby zbudować bota tweetującego interesujące 

wiadomości, najpierw na własnej osi czasu, a potem konkretnie każdemu z jego zwolenników: 



1. Zbudujmy moduł głośnika wysokotonowego z wiadomościami, który będzie tweetował 

najpopularniejszy artykuł z wiadomościami podanym źródłem. Poniższy kod korzysta z funkcji tweet (), 

którą zbudowaliśmy wcześniej: 

topNewsTweeter('cnn', null); 

function topNewsTweeter(newsSource, screen_name, status_id){ 

request({ 

url: 'https://newsapi.org/v1/articles?source=' 

+ newsSource + 

'&apiKey=YOUR_API_KEY', 

method: 'GET' 

}, 

function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

var botResponse = JSON.parse(body); 

console.log(botResponse); 

tweetTopArticle(botResponse.articles, screen_name); 

} else { 

console.log('Sorry. No new'); 

} 

}); 

} 

function tweetTopArticle(articles, screen_name, status_id){ 

var article = articles[0]; 

tweet(article.title + " " + article.url, screen_name); 

} 

Uruchom powyższy program, aby pobrać wiadomości z CNN i opublikować najwyższy artykuł na 

Twitterze: 



 

Oto post na Twitterze: 

 

2. Teraz stwórzmy moduł, który tweetuje historie z losowo wybranego źródła na liście źródeł: 

function tweetFromRandomSource(sources, screen_name, status_id){ 

var max = sources.length; 

var randomSource = sources[Math.floor(Math.random() * 

(max + 1))]; 

//topNewsTweeter(randomSource, screen_name, status_id); 



} 

3. Po uzyskaniu listy źródeł wywołajmy moduł tweetingowy: 

function getAllSourcesAndTweet(){ 

var sources = []; 

console.log('getting sources...') 

request({ 

url: 'https://newsapi.org/v1/sources? 

apiKey=YOUR_API_KEY', 

method: 'GET' 

}, 

function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

// Print out the response body 

var botResponse = JSON.parse(body); 

for (var i = 0; i < botResponse.sources.length; 

i++){ 

console.log('adding.. ' + 

botResponse.sources[i].id) 

sources.push(botResponse.sources[i].id) 

} 

tweetFromRandomSource(sources, null, null); 

} else { 

console.log('Sorry. No news sources!'); 

} 

}); 

} 

4. Utwórzmy nowy plik JS o nazwie tweeter.js. W pliku tweeter.js wywołaj 

//tweeter.js 

var TwitterPackage = require('twitter'); 

var request = require('request'); 



console.log("Hello World! I am a twitter bot!"); 

var secret = { 

consumer_key: 'YOUR_CONSUMER_KEY', 

consumer_secret: 'YOUR_CONSUMER_SECRET', 

access_token_key: 'YOUR_ACCESS_TOKEN_KEY', 

access_token_secret: 'YOUR_ACCESS_TOKEN_SECRET' 

} 

var Twitter = new TwitterPackage(secret); 

getAllSourcesAndTweet(); 

5. Uruchom plik tweeter.js na konsoli. Ten bot będzie tweetował wiadomość za każdym razem, gdy 

zostanie wywołana. Będzie losowo wybierać najważniejsze wiadomości z około 70 źródeł. 

Tworzenie spersonalizowanego bota wiadomości 

Mamy teraz bota wiadomości, który tweetuje wiadomości (lub publikuje aktualizacje statusu) na 

własnej osi czasu. Za chwilę przyjrzymy się, jak ustawić go tak, aby działał regularnie. Zbudujmy teraz 

bardziej interesującego bota, który będzie mógł tweetować do swoich obserwujących, korzystając z 

wiadomości, które mogą im się spodobać. Innymi słowy, spersonalizujmy wiadomości: 

1. Załóżmy, że mamy informacje o użytkownikach i ich zainteresowaniach. Dodaj następujące elementy 

do pliku tweeter.js. Na razie zakodujemy na stałe informacje o zainteresowaniach użytkowników w 

samym kodzie. Później zobaczymy, jak można je przechowywać i pobierać z bazy danych: 

var userInterests = [{'screen_name':'srinivasancj', 

'user_interest': 'technology'}]; 

2. Utwórz moduł tweetUserSpecificNews, który używa userInterests do pobierania źródeł 

specyficznych dla kategorii. Wywołaj tweetUserSpecificNews () po getAllSourcesAndTweet (): 

tweetUserSpecificNews(); 

function tweetUserSpecificNews(){ 

console.log('Tweeting personalised news'); 

for (var i=0; i < userInterests.length; i++){ 

var user = userInterests[i]; 

var screen_name = user.screen_name; 

var interest = user.user_interest; 

var status_id = user.in_reply_to_status_id; 

//get sources 

request({ 

url: 'https://newsapi.org/v1/sources?category=' + 



interest + 

'&apiKey=YOUR_API_KEY', 

method: 'GET' 

}, 

function (error, response, body) { 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

// Print out the response body 

var botResponse = JSON.parse(body); 

console.log(botResponse); 

var sources = []; 

for (var i = 0; i < botResponse.sources.length; 

i++) 

{ 

console.log('adding.. ' + 

botResponse.sources[i].id) 

sources.push(botResponse.sources[i].id) 

} 

tweetFromRandomSource(sources, screen_name, 

status_id); 

} else { 

console.log('Sorry. No news in this category.'); 

} 

}); 

} 

} 

Określając nazwę_ekranową tweeta od użytkownika, tweety wysłane przez bota są traktowane jako 

odpowiedź na oryginalny tweet użytkownika. Dlatego te tweety nie trafiają na oś czasu bota. Zamiast 

tego są wysyłane bezpośrednio do użytkownika, a tym samym spersonalizowane dla użytkownika. 

3. Teraz, gdy mamy bota, który po uruchomieniu aktualizuje własną oś czasu losowymi artykułami z 

wiadomościami i wysyła spersonalizowane wiadomości do swoich obserwujących, uruchommy go 

regularnie, powiedzmy, automatycznie, raz na godzinę. Aby to zrobić, musimy najpierw utworzyć 

aplikację internetową i przesłać ją do chmury. 

4. Utwórz folder bin i przenieś plik tweeter.js do folderu bin. 



5. Zmień nazwę pliku tweeter.js na tweeter. I dodaj następujący kod jako pierwszą linię. Ma to na celu 

poinformowanie Heroku, którego interpretera użyć do uruchomienia skryptu: 

#! / usr / bin / env node 

6. W katalogu głównym projektu utwórz plik o nazwie Procfile z następującym kodem: 

web: node index.js 

7. Utwórz lokalne repozytorium Git dla projektu, dodaj pliki i wykonaj wstępne zatwierdzenie. Wpisz 

następujące polecenie na konsoli: 

> git init 

> git add . 

> git commit -m initial-commit-personalised-bot 

8. Utwórz aplikację Heroku: 

> heroku create my-twitter-bot 

9. Przenieś aplikację na Heroku Cloud: 

> git push heroku master 

10. Dodaj harmonogram Heroku: 

> heroku addons:add scheduler 

11. Otwórz panel Heroku w przeglądarce: 

12. Wybierz aplikację bota na Twitterze i otwórz pulpit nawigacyjny aplikacji. 

13. Na karcie Przegląd, w sekcji Zainstalowane dodatki, znajduje się dodatek Heroku Scheduler. Kliknij 

to: 

 

14. Zobaczysz teraz zaplanowane zadania dla aplikacji. Ponieważ właśnie utworzyliśmy tę aplikację, nie 

zobaczysz żadnej. Kliknij Dodaj nową ofertę pracy: 



 

15. Wpisz nazwę programu, który ma być uruchamiany zgodnie z harmonogramem, w naszym 

przypadku jest to głośnik wysokotonowy i kliknij Zapisz: 

 

16. Harmonogram będzie teraz regularnie uruchamiał program wysokotonowy, wysyłając 

spersonalizowane wiadomości do subskrybowanych użytkowników: 



 

Tworzenie bazy zainteresowań użytkowników 

Teraz, gdy mamy aplikację internetową, która działa regularnie i tweetuje spersonalizowane 

wiadomości do użytkowników, przejdźmy do następnego oczywistego kroku, jakim jest utworzenie 

bazy danych, w której bot Twittera może zbierać informacje o użytkowniku. Obecnie zakodowaliśmy 

te informacje na stałe w bocie, co nie jest idealne. Aby stworzyć bazę danych, skorzystajmy z usługi 

hostingowej MongoDB o nazwie mlab.com. Pamiętaj, że ze względów prawnych, jeśli zdecydujesz się 

udostępnić bota publicznie, być może będziesz musiał poinformować użytkowników, że bot będzie 

przechowywać dane osobowe użytkowników. Aby utworzyć bazę danych dla bota twittera, wykonaj 

następujące kroki: 

1. Przejdź do www.mlab.com. Kliknij ZAREJESTRUJ SIĘ: 



 

2. Podaj swoje dane i kliknij Utwórz konto. 

3. Zweryfikuj swój e-mail, klikając łącze, które Ci wysłali. Spowoduje to przejście do pulpitu 

nawigacyjnego konta: 

 

4. Potrzebujemy wdrożenia MongoDB. Dlatego w panelu kliknij Utwórz nowy: 



 

5. Wybierz dowolnego dostawcę usług w chmurze, spośród trzech dostępnych opcji: amazon web 

services, Google Cloud Platform lub Microsoft Azure. 

6. Kliknij SANDBOX. Sandbox to rodzaj środowiska, w którym można grać i ćwiczyć wdrażanie przed 

przeniesieniem ich do środowiska produkcyjnego. Kliknij KONTYNUUJ: 

 

7. Wybierz region AWS i kliknij KONTYNUUJ: 

 

8. Podaj ostateczne szczegóły, nazwę bazy danych i kliknij KONTYNUUJ: 



 

9. Sprawdź szczegóły i kliknij WYŚLIJ ZAMÓWIENIE, aby zakończyć: 

 

Utworzyłeś właśnie bazę danych o nazwie twitterbot, w której można przechowywać informacje 

dotyczące zainteresowań użytkowników. 

10. Utwórz nową kolekcję, klikając dwukrotnie wpis bazy danych twitterbot: 

 

11. Kliknij Dodaj kolekcję. Utwórz kolekcję o nazwie użytkownicy. 

12. Teraz, aby połączyć się z bazą danych, musimy zdefiniować jej użytkowników. Aby utworzyć 

użytkownika, kliknij kartę Użytkownicy (obok Kolekcje). 

13. Kliknij opcję Dodaj użytkownika bazy danych. 



14. Utwórz nowego użytkownika bazy danych. 

15. Uzyskaj adres URL bazy danych. Wygląda tak: 

mongodb: // <dbuser>: zdbpassword> @ ds111804.mlab.com: 11804 / twitterbot 

Zastąp <dbuser> i <dbpassword> identyfikatorem użytkownika i hasłem nowo utworzonego 

użytkownika bazy danych. Trzymaj się tego. 

16. Dodajmy trochę danych do kolekcji użytkowników, aby bot na Twitterze mógł je odczytać. Kliknij 

kartę Kolekcje, a następnie kolekcję użytkowników. 

17. Kliknij Dodaj dokument. Wpisz obiekt JSON z listy user_interests. Kliknij Utwórz i wróć: 

 

18. Teraz masz swoje dokumenty dodane do kolekcji: 



 

Świetnie! Teraz mamy bazę danych dokumentów MongoDB w chmurze (Mlab.com) do 

przechowywania informacji o zainteresowaniach użytkowników. Zobaczmy teraz, jak używać tej bazy 

danych do przechowywania i pobierania informacji o zainteresowaniach użytkowników za pomocą 

bota. 

Dostęp do bazy zainteresowań użytkowników 

W poprzedniej sekcji stworzyliśmy bazę danych dokumentów MongoDB, w której możemy 

przechowywać informacje o użytkowniku, które będą używane przez bota Twittera do 

personalizowania wiadomości. W tej sekcji zobaczymy, jak połączyć się z bazą danych w czasie 

rzeczywistym za pomocą bota. 

1. Zainstaluj bibliotekę mongodb (wersja 2.2.31) za pomocą polecenia npm install: 

> npm install mongodb@2.2.31 --save 

2. Przetestuj połączenie, tworząc program Node.js o nazwie mongodb.js z następującym kodem: 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 

// Connection URL 

var url = 'YOUR_MONGO_DB_URI'; 

// Use connect method to connect to the server 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

console.log("Connected successfully to server"); 

db.close(); 

}); 

3. Uruchom go, aby sprawdzić, czy program jest w stanie połączyć się z bazą danych. 

4. Dodaj funkcję do programu mongodb.js, aby pobrać wszystkie dokumenty w Twojej kolekcji: 



function findDocuments(db, callback) { 

// Get the documents collection 

var collection = db.collection('users'); 

// Find documents 

collection.find({}).toArray(function(err, docs) { 

callback(docs); 

}); 

} 

5. Zastąp wywołanie db.close () w mongodb.js wywołaniem poprzedniej funkcji, jak pokazano poniżej: 

var userInterests = []; 

// Use connect method to connect to the server 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

console.log("Connected successfully to server"); 

findDocuments(db, function(docs) { 

for (var i = 0; i < docs.length; i++){ 

var user = {}; 

user.screen_name = docs[i].screen_name; 

user.user_interest = docs[i].user_interest; 

userInterests.push(user); 

} 

db.close(); 

console.log(userInterests); 

}); 

}); 

6. Uruchom go, aby sprawdzić, czy pobiera dokument, który umieściliśmy w kolekcji: 

 

Powinieneś być w stanie zobaczyć dokument, który już zapisaliśmy w kolekcji użytkowników. Później 

zobaczymy, jak umieścić więcej danych użytkownika w pliku zbierania za pomocą bota na Twitterze. 



7. Teraz, gdy jesteśmy w stanie pomyślnie odczytać zainteresowania użytkowników, połączmy to z 

botem, aby mógł wysyłać spersonalizowane wiadomości do użytkowników na podstawie informacji 

znalezionych w bazie danych. 

8. Otwórz program wysokotonowy w folderze bin. Zastąp deklarację zmiennej userInterests 

następującą: 

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 

// Connection URL 

var url = 'YOUR_MONGO_DB_URI'; 

var userInterests = []; 

loadUserData(); 

9. Zdefiniujmy funkcję loadUserData (), która będzie ładować dane użytkownika z bazy danych 

dokumentów: 

function loadUserData(){ 

// Use connect method to connect to the server 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

console.log("Connected successfully to server"); 

findDocuments(db, function(docs) { 

//console.log("Found the following records"); 

for (var i = 0; i < docs.length; i++){ 

var user = {}; 

user.screen_name = docs[i].screen_name; 

user.user_interest = docs[i].user_interest; 

userInterests.push(user); 

} 

db.close(); 

console.log(userInterests); 

//tweet to those followers who have 

//expressed interest in specific categories 

tweetUserSpecificNews(); 

}); 

}); 

} 



10. Zwróć uwagę, jak tweetUserSpecificNews () jest teraz wywoływana po załadowaniu tablicy 

userInterests z danymi z bazy danych. Usuń wywołanie tej funkcji, jeśli istnieje poza funkcją 

loadUserData (). 

11. Uruchom program na konsoli (w folderze bin), aby zobaczyć, jak działa: 

> node tweeter 

Spowoduje to pobranie zainteresowań użytkowników z bazy danych, wyszukanie wszystkich źródeł, 

wybranie źródeł specyficznych dla użytkownika, losowe wybranie jednego i tweetowanie górnej części 

artykuł wiadomości z wybranego źródła: 

 

Świetnie! Jesteśmy teraz o krok bliżej do konwersacyjnego bota na Twitterze. Jedynym brakującym 

elementem układanki jest sposób poinformowania bota, czym interesuje się użytkownik, bez 

konieczności ręcznego tworzenia dokumentów w bazie danych. 

Informowanie bota o zainteresowaniach użytkowników 

Czy nie byłoby interesujące, gdyby użytkownicy tweetowali do bota o tym, czym są, a czym nie są 

zainteresowani? Bot może następnie personalizować wiadomości w oparciu o to, co lubią użytkownicy. 

Rozmowa tweetowa mogłaby wyglądać tak, jak pokazano tutaj: 

Użytkownik> Interesuję się polityką. 

Bot co godzinę tweetuje z wiadomościami politycznymi. 

Użytkownik> Wysyłaj mi nowości technologiczne. 

Bot co godzinę tweetuje o technologii i wiadomościach politycznych. 

Użytkownik> Przestań wysyłać do mnie wiadomości polityczne. 

Bot co godzinę tweetuje o nowościach technologicznych. 

Aby ta rozmowa na Twitterze była możliwa, potrzebujemy słuchacza, który słucha tweetów wysyłanych 

do bota przez użytkowników informujących go o swoich zainteresowaniach. Te informacje w języku 

naturalnym należy przeanalizować, zrozumieć i zaktualizować w bazie danych. Głośnik wysokotonowy 

co godzinę tweetowałby spersonalizowane wiadomości na podstawie informacji uzyskanych z bazy 

danych. Brzmi dobrze? Złapmy się na słuchacza tweetów: 

1. Otwórz plik index.js. Zachowaj kod do importowania biblioteki Twittera i konfigurowania 

poświadczeń: 

var TwitterPackage = require('twitter'); 

var request = require('request'); 



var secret = { 

consumer_key: 'YOUR_CONSUMER_KEY', 

consumer_secret: 'YOUR_CONSUMER_SECRET', 

access_token_key: 'YOUR_ACCESS_TOKEN_KEY', 

access_token_secret: 'YOUR_ACCESS_TOKEN_SECRET' 

} 

var Twitter = new TwitterPackage(secret); 

console.log("Hello World! I am a twitter bot!"); 

2. Skonfiguruj odbiornik tweetów, aby odsłuchiwał wszystkie tweety wysyłane do bota. Adres mojego 

bota na Twitterze to @chatbotguru: 

//listening to incoming tweets 

Twitter.stream('user', {}, function(stream) { 

stream.on('data', function(tweet) { 

console.log(tweet); 

var ct = /@chatbotguru/i; 

var userUtt = 'null'; 

if (tweet.text.search(ct) != -1){ 

userUtt = tweet.text.replace(ct, ''); 

console.log('Tweet Msg:' + userUtt); 

console.log('Tweet from:' + '@' + 

tweet.user.screen_name); 

} 

}); 

}); 

3. Uruchom kod. 

> node index.js 

4. Wyślij tweeta ze swojego osobistego konta na Twitterze na konto swojego bota. Na przykład 

@chatbotguru Interesują mnie wiadomości biznesowe. Ten tweet zostanie odebrany przez właśnie 

skonfigurowanego słuchacza: 

 



Powinieneś być w stanie zobaczyć tweet otrzymany przez bota również w Twojej aplikacji na Twitterze: 

 

5. Teraz zajmijmy się wiadomością, którą otrzymaliśmy od użytkownika. Przeanalizujmy wypowiedź 

dotyczącą interesującego nas tematu (polityka, biznes itd.) Oraz wyrażany sentyment (zainteresowany 

/ niezainteresowany). Jest to następnie używane do wstawiania lub usuwania rekordu zainteresowania 

użytkownika w bazie danych: 

if (tweet.text.search(ct) != -1){ 

userUtt = tweet.text.replace(ct, ''); 

console.log('Tweet Msg:' + userUtt); 

console.log('Tweet from:' + '@' + tweet.user.screen_name); 

var userInterest = getInterestedGenre(userUtt); 

var userSentiment = getSentiment(userUtt); 

var user = { 'screen_name' : tweet.user.screen_name, 

'user_interest' : userInterest}; 

console.log(user); 

// Use connect method to connect to the server 

MongoClient.connect(url, function(err, db) { 

console.log("Connected successfully to server"); 

var collection = db.collection('users'); 

if (userSentiment == 'positive'){ 

collection.insertMany([user], function(err, result) { 

if (err){ 

console.log(err); 

} else { 



console.log("Inserted a user interest into the 

collection"); 

db.close(); 

} 

}); 

} else { 

collection.deleteOne(user, function(err, result) { 

console.log(err); 

console.log("Deleted a user interest from 

the collection"); 

db.close(); 

}); 

} 

}); 

} 

6. Zdefiniujmy funkcje getInterestedTopic () i getSentiment (): 

function getSentiment(text){ 

if (text.search('not interested') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

if (text.search('no more') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

if (text.search('don\'t send') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

if (text.search('no ') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

if (text.search('dont like ') != -1){ 

return 'negative'; 



} 

if (text.search('unsubscribe ') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

if (text.search('don\'t follow ') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

if (text.search('stop ') != -1){ 

return 'negative'; 

} 

return 'positive'; 

} 

function getInterestedGenre(text){ 

if (text.search('tech') != -1 || 

text.search('technology') != -1 ){ 

return 'technology'; 

} 

else if (text.search('all kinds') != -1){ 

return 'general'; 

} 

else if (text.search('politics') != -1 || 

text.search('political') != -1){ 

return 'politics'; 

} 

else if (text.search('sports') != -1){ 

return 'sport'; 

} 

else if (text.search('business') != -1){ 

return 'business'; 

} 

} 



Na początek są to bardzo proste definicje. Możesz użyć zestawów narzędzi NLU, takich jak API.AI, aby 

zrozumieć wypowiedzi użytkowników i uzyskać bardziej złożoną funkcjonalność. 

7. Aby powyższy kod działał, musimy również zaimportować bibliotekę MongoDB i ustawić ją w pliku 

index.js: 

var MongoClient = require ('mongodb'). MongoClient; 

var url = 'YOUR_MONGO_DB_URI'; 

8. Ponownie uruchom kod, wyślij tweeta i zobacz, jak to działa. Będziesz mógł zobaczyć, że bot jest 

teraz w stanie wstawiać / usuwać rekordy z bazy danych. Wróć do mlab.com i spójrz: 

 

Otóż to! Twój cogodzinny głośnik wysokotonowy będzie teraz mógł pobierać aktualizacje w bazie 

danych i wysyłać spersonalizowane wiadomości do wszystkich swoich użytkowników. Na koniec 

prześlij zmiany do Heroku Cloud, abyś nie musiał utrzymywać pliku index.js działającego na komputerze 

lokalnym. 

Podsumowanie 

Hurra! Zbudowałeś swojego własnego bota konwersacyjnego na Twitterze. Zdecydowanie zalecamy, 

abyś poszedł dalej i zbadał inne rodzaje rozmów, które możesz prowadzić z botem. Co powiesz na 

automatyczne wyszukiwanie i ponowne tweetowanie przez bota hashtagów? Jak użyłbyś wskaźników, 

takich jak liczba retweetów, liczba obserwujących i podobnych, aby zakwalifikować tweet do 

retweetowania? Zapoznaj się z tymi pytaniami, aby tworzyć lepsze i bardziej przydatne boty na 

Twitterze. W tym rozdziale omówiliśmy wiele. Zaczęliśmy od API Twittera i przekonaliśmy się, jak 

możemy automatycznie tweetować, retweetować i wyszukiwać tweety za pomocą hashtagów. 

Następnie zbadaliśmy interfejs API źródła wiadomości, który udostępnia artykuły z około 70 różnych 

gazet. Zintegrowaliśmy go z naszym botem na Twitterze, aby stworzyć nowego bota tweetującego. 

Zbadaliśmy, jak spersonalizować go pod kątem użytkowników, używając tagów zainteresowań 

użytkowników przechowywanych w bazie danych MongoDB. W końcu zbadaliśmy, jak zamknąć pętlę, 

tworząc mechanizm umożliwiający botowi otrzymywanie tweetów na temat zainteresowań 

użytkowników i przechowywanie ich w bazie danych. Mam nadzieję, że zrozumiałem, jak przydatne 



mogą być boty na Twitterze i zmotywowałem do tworzenia ich większej liczby. W następnej części 

przyjrzymy się  jak zbudować umiejętność bota głosowego na Amazon Echo.  



Mój przewodnik telewizyjny 

Tu poznamy nowy gatunek asystentów, którzy przejmują władzę nad światem, asystentów domowych 

zasilanych głosem. Są to chatboty ze sztuczną inteligencją, które przejmują funkcjonalność twojego 

asystenta w domu. Siedzą na stole w Twoim salonie i komunikują się z Tobą za pomocą głosu. Nazywa 

się je inteligentnymi głośnikami, ale nie są tylko głośnikami. Są asystentami, podobnie jak ci, których 

omówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach, ale mają własne wcielenie. Jeden z bardziej popularnych 

nazywa się Alexa i jest produkowany przez Amazon. Podczas gdy wcielenie, którym jest głośnik, nazywa 

się Echo, asystent nazywa się Alexa. Na rynku są inne inteligentne głośniki (na przykład Google Home). 

Wydaje się jednak, że Amazon Echo jest liderem w wyścigu z udziałem w rynku wynoszącym około 70% 

w 2017 r. Przewiduje się również, że wykorzystanie domowych asystentów inteligentnych głośników 

będzie rosło wykładniczo w czasie. Przyjrzyjmy się, jak poszerzyć zestaw umiejętności Alexy, budując 

własne umiejętności. Najpierw zbudujemy prostą umiejętność, dzięki której uzyskamy inspirujący 

cytat, aby rozjaśnić Twój dzień. Następnie przejdziemy do budowania umiejętności, w której Alexa 

może pomóc Ci w harmonogramie telewizyjnym na dany dzień. Pod koniec będziesz w stanie: 

* Poznać podstawy usługi Amazon Alexa 

* Zrozumieć i zbuduj sloty, intencje i modele interakcji 

* Zrozumieć wbudowane gniazda i intencje 

* Zbudować serwer zarządzania konwersacjami na Heroku i zintegruj go z Alexą 

* Zintegrowaćj źródła danych, Quote.rest i API TVMaze z menedżerem rozmów 

* Wdrażać umiejętności w Amazon Echo 

Amazon Alexa 

Amazon Alexa ma własną platformę programistyczną, która pozwala programistom uczyć ją nowych 

umiejętności. Umiejętności to nic innego jak możliwości konwersacyjne, które można wbudować w 

Alexę za pomocą połączenia zestawu narzędzi Amazon z naszym własnym. Aby rozpocząć, nie 

potrzebujesz inteligentnego głośnika Amazon Echo, ale byłoby wspaniale, gdybyś go miał. Amazon 

Echo jest dostępny w trzech rozmiarach: Amazon Echo, Amazon Echo Dot i Amazon Echo Show. Echo 

Dot jest najbardziej podstawową wersją i kosztuje 49 funtów w momencie pisania. To wystarczyłoby 

deweloperowi do rozwijania i testowania własnych umiejętności: 

 

Ekosystem Alexa obejmuje również magazyn umiejętności, w którym można publikować 

niestandardowe umiejętności. Opublikowane umiejętności można przeglądać i instalować na Alexie, 

dodając w ten sposób do zestawu umiejętności Alexy. Można to zrobić w witrynie towarzyszącej Alexy 

(alexa.amazon.com), w aplikacji Amazon Alexa w sklepie Google Play / iTunes lub w witrynie Amazon 

(www.amazon.com/alexa-skills/). Alexa łączy się z Twoim kontem Amazon i może rozmawiać z Tobą 



na temat wielu rzeczy: ustawiania timerów, informacji o pogodzie, kursów walut, robienia rzeczy do 

zrobienia lub listy zakupów, odtwarzania muzyki, czytania książki, zamawiania z Amazon i tak dalej . 

Kontynuuj i wypróbuj następujące rozwiązania z Alexą, po skonfigurowaniu: 

* Alexa, która godzina?  

* Alexa, jaka jest pogoda? 

* Alexa, jaka jest aktualizacja wiadomości? 

* Alexa, powiedz mi żart. 

* Alexa, dodaj jajka do mojej listy zakupów. 

Rozgrzewka z botem cytatów 

1. Aby rozpocząć, potrzebujesz konta programisty Amazon. Zarejestruj się pod następującym adresem 

URL: 

https://developer.amazon.com/home.html 

2. Po zarejestrowaniu się zaloguj się. 

3. Na pulpicie kliknij ALEXA: 

 

4. Wybierz Alexa Skills Kit i kliknij Get Started: 

 

5. Aby utworzyć nową umiejętność, kliknij Dodaj nową umiejętność: 

 

Tworzenie umiejętności Alexa jest procesem dwuetapowym: 

1. Konfiguracja umiejętności w portalu dla deweloperów. 



2. Stworzenie modułu do zarządzania konwersacjami. 

Konfigurowanie umiejętności 

Aby zapoznać się z zestawem narzędzi, użyjemy przykładowego scenariusza budowania umiejętności, 

która każdego dnia dostarcza inspirującą wycenę. Więc rozmowa między użytkownikiem a Alexą może 

wyglądać następująco: 

Użytkownik: Alexa! Poproś mistrza cytatów, aby mnie zainspirował. 

Alexa: Całość jest większa niż suma jej części. 

W portalu dla deweloperów będziemy musieli przejść przez następujący siedmiostopniowy proces, aby 

skonfigurować umiejętność i jej model interakcji: 

 

1. W formularzu konfiguracji umiejętności pozostaw typ umiejętności jako Niestandardowy model 

interakcji: 

 

2. Wybierz język. To będzie język Twoich umiejętności. Obecnie Alexa obsługuje język angielski (Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania i Indie) oraz niemiecki. 

3. Nadaj mu nazwę, powiedz: Quote Master. Będzie to nazwa umiejętności, która pojawia się w 

aplikacji Alexa, aby inni użytkownicy Alexy mogli zainstalować ją na swoich urządzeniach Echo. 

4. Nadaj mu nazwę wywołania, powiedzmy Quote Master. Nazwa wywołania to sposób wywołania 

umiejętności przez Alexę. Wskazówki dotyczące wyboru nazw wywołań są dostępne pod następującym 

adresem URL: 

https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/choose-the-invocation-name-for-a-custom-

skill.html # invocation-name-requirements 



Możesz zainstalować kilka umiejętności na swojej Alexie, jednak dwie umiejętności nie mogą mieć tej 

samej nazwy wywołania. W przypadku konfliktu zostanie to podświetlone podczas instalowania nowej 

umiejętności, której nazwa wywołania jest już zajęta. 

5. W pozostałych polach pozostaw wartości domyślne, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij 

przycisk Dalej: 

 

Model interakcji 

Zanim zaczniemy budować model interakcji, zrozummy kilka podstawowych pojęć. Model interakcji to 

miejsce, w którym określamy rodzaj wypowiedzi, które Alexa musi zdekodować dla danej umiejętności. 

Jest to określone za pomocą intencji i przykładów. Intencje reprezentują liczbę żądań i odpowiedzi, 

które użytkownik może mieć podczas interakcji z umiejętnością. Każdy zamiar można wyrazić na wiele 

sposobów. Na przykład użytkownik może chcieć zaoferować powitanie i powiedzieć jedno z 

poniższych: 

hi 

hi there 

hello there 

what's up 

good day 

Powyższe są przykładami, a zamiar można łącznie nazwać witaj: 

1. Kliknij opcję Uruchom narzędzie do tworzenia umiejętności: 



 

2. Spowoduje to uruchomienie zestawu narzędzi do budowania umiejętności i wyświetlenie pulpitu 

nawigacyjnego: 

 

Na karcie Intencje możesz zobaczyć, że umiejętność ma już domyślnie dodane trzy intencje: 

CancelIntent, HelpIntent i StopIntent. Te trzy są wbudowane intencje i są dodawane domyślnie do 

każdej umiejętności. Oznacza to, że Twoje umiejętności już rozumieją prośby o anulowanie, pomoc i 

zatrzymanie. Alternatywą dla widoku pulpitu nawigacyjnego jest wyświetlenie tych samych informacji 

w formacie kodu, klikając opcję Edytor kodu: 

 

3. Aby utworzyć nową intencję, kliknij DODAJ + na karcie Zamiary: 



  

4. Istnieją dwa rodzaje zamiarów, które można stworzyć lub dodać do umiejętności. Istnieją 

wbudowane intencje, które można dodać. Są to predefiniowane cele, które można po prostu ponownie 

wykorzystać. Oszczędza to programistom wiele czasu na przedefiniowanie ich dla każdej umiejętności, 

którą zbudują. Z drugiej strony możemy zaprojektować niestandardowe intencje dostosowane do 

potrzeb naszych umiejętności: 

 

5. Kliknij opcję Użyj istniejącej intencji z wbudowanej biblioteki, aby przejrzeć listę predefiniowanych 

intencji: 

 



6. Kliknij opcję Utwórz nową intencję niestandardową. Wpisz nazwę intencji, powiedzmy GetQuote i 

kliknij Utwórz intencję: 

 

7. Dodaj kilka przykładowych wypowiedzi. Oto przykładowe wypowiedzi, które omówiliśmy wcześniej. 

Wpisz każde z wypowiedzi i kliknij + lub wpisz return, aby dodać je do listy przykładowych wypowiedzi 

dla danej intencji: 

 

8. Dodajmy jeszcze jedną intencję, aby uczynić to interesującym: GetAuthor. Ten zamiar poprosi Alexę 

o pobranie nazwiska autora cytatu, który właśnie wypowiedział: 

 

9. Kliknij Zapisz model, a następnie Zbuduj model i poczekaj kilka minut na zbudowanie modelu 

interakcji: 



 

10. Teraz, gdy określiliśmy żądania w postaci przykładowych wypowiedzi i zamiarów użytkownika, 

kliknij opcję Informacje o umiejętnościach, aby wrócić do panelu Konfiguracja umiejętności. W menu 

bocznym kliknij Konfiguracja: 

 

11. To prowadzi nas do następnej części rozwoju, w której musimy zbudować moduł do zarządzania 

rozmową. Na tym etapie jesteśmy konfigurowanie punktu końcowego, w którym można znaleźć 

menedżera konwersacji. Mamy dwie opcje: AWS i HTTPS. W przypadku AWS należy stworzyć usługę 

AWS Lambda, aby hostować punkt końcowy serwera. W przypadku HTTPS możemy hostować jako 

serwer WWW na dowolnej platformie chmurowej. Weźmiemy tutaj opcję HTTPS. 

12. W następującym domyślnym polu tekstowym wprowadź adres URL aplikacji internetowej dla 

menedżera konwersacji umiejętności. Ponieważ jeszcze go nie stworzyliśmy, wprowadź orientacyjny 

adres URL (na przykład https: // my-first-alexabot. Herokuapp.com/alexa). Na razie zignoruj inne 

parametry i kliknij Następny. 

13. Na panelu certyfikatu SSL kliknij przycisk Dalej i przejdź do opcji Test. 

14. W panelu Test możemy sprawdzić, czy Alexa potrafi rozpoznać wypowiedzi, które chcemy, aby 

rozpoznała i dokładnie sklasyfikowała ich intencje. Przewiń w dół do zakładki Service Simulator: 



 

Zauważysz, że określono punkt końcowy HTTPS ustawiony w punkcie końcowym serwera. 

15. Wpisz wypowiedź w zakładce Tekst i kliknij przycisk Zapytaj <nazwa umiejętności> znajdujący się 

pod spodem: 

 

16. Zobaczysz, że Alexa przeanalizowała wypowiedź i zidentyfikowała intencję. Jest to przedstawione 

w postaci obiektu JSON po lewej stronie (zgłoszenie serwisowe): 

... 

"request": { 

"type": "IntentRequest", 

"requestId": "EdwRequestId.a6845d2d-2901-4e8c-b260- 

3a3a89bd5068", 

"intent": { 

"name": "GetQuote", 

"slots": {} 

}, 

"locale": "en-GB", 

"timestamp": "2017-10-11T07:45:24Z" 

}, 



... 

Po prawej stronie (odpowiedź usługi) pojawi się komunikat o błędzie, ponieważ wskazany przez nas 

punkt końcowy jeszcze nie istnieje. Ten punkt końcowy musi przetworzyć żądanie JSON i odpowiedzieć 

wypowiedzią, którą Alexa może powiedzieć użytkownikowi. 

Menedżer rozmów - cytaty 

Menedżer konwersacji to aplikacja internetowa, która może odbierać wyniki dotyczące zamiarów 

Alexy i odpowiadać za pomocą odpowiedzi bota. Stwórzmy aplikację internetową Node.js, która może 

zaakceptować intencje określone przez nas w naszych umiejętnościach i odpowiednio zareagować. Aby 

zbudować moduł, wykonaj następujące czynności: 

1. Utwórz plik package.json przy użyciu npm init: 

> npm init 

2. Zainstaluj express, request, body-parser i hashmap: 

> npm install request --save 

> npm install express --save 

> npm install body-parser --save 

> npm install hashmap –save 

3. Utwórz plik index.js: 

/* 

* Alexa 

*/ 

const request = require('request') 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const app = express() 

const Hashmap = require('hashmap'); 

var userContexts = new Hashmap(); 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 



res.send('Hello world, I am Quote Master.') 

}) 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 

} 

4. Dodaj procedurę obsługi trasy POST do obsługi żądań od Alexy. Poniższy kod zawiera posiadacze 

miejsc, które wypełnimy odpowiednim kodem w kolejnych krokach: 

app.post('/alexa', function (req, res) { 

console.log('Request from Alexa:'); 

console.log(req.body); 

//1. add context code here 

//2. get userIntent from request 

//3. set default return json object 

//4. dialogue management code to decide what to 

//say in response to user intents. 

}) 

5. Utwórzmy lokalną zmienną kontekstową do przechowywania wszystkich potrzebnych nam 

informacji. Ta zmienna może służyć do zbierania wszystkich danych, które muszą być udostępniane 

podczas sesji. Aby przechowywać informacje lokalnie podczas tury, używamy zmiennej sessionContext. 

Ta jest ładowana ze zmiennej globalnej userContexts, która jest hashemem przechowującym wszystkie 

konteksty sesji. Alexa przedstawia intencje użytkownika za każdym razem z identyfikatorem sesji, który 

jest taki sam w całej sesji. Możemy więc użyć identyfikatora sesji do przechowywania i pobierania jego 

kontekstu w zmiennej globalnej userContexts: 

var sessionContext = { 

'lastUserIntent': 'null', 

'lastQuote': null 

}; 

var sessionId = req.body.session.sessionId; 

if (!userContexts.get(sessionId)){ 

userContexts.set(sessionId, sessionContext); 

} else { 

sessionContext = usercontexts.get(sessionId); 

} 



6. Na podstawie żądania identyfikujemy intencje użytkownika (req.body.request.intent.name). Jednak 

gdy upłynie limit czasu i Alexa zakończy sesję, zwraca SessionEndedRequest, które należy odpowiednio 

obsłużyć. Obsługujemy to podobnie jak w przypadku następującego Amazon.StopIntent: 

var userIntent = ''; 

if (req.body.request.type === 'SessionEndedRequest'){ 

userIntent = 'AMAZON.StopIntent'; 

} else { 

userIntent = req.body.request.intent.name; 

} 

console.log('UserIntent:' + userIntent); 

7. Przygotujmy teraz domyślny plik JSON do zwrócenia. Poniżej przedstawiono format zwracanego 

kodu JSON. Klucz ssml zawiera odpowiedź języka SSML (Speech Synthesis Markup Language) z 

osadzonym tekstem. Tekst syntetyzuje Alexa w odpowiedzi na żądanie użytkownika: 

var rjson = { 

"version": "1.0", 

"response": { 

"shouldEndSession": false, 

"outputSpeech": { 

"type": "SSML", 

"ssml": "<speak> Whole is larger than 

the sum of its parts!</speak>" 

} 

} 

}; 

8. Domyślną odpowiedź SSML należy zastąpić odpowiedzią odpowiednią na żądanie użytkownika. Jeśli 

więc użytkownik prosi o wycenę, musimy zdobyć dla niego nowy inspirujący cytat, ale jeśli poprosi o 

jego autora, musimy podać nazwisko autora. Ta logika zarządzania dialogiem jest tym, co zakodujemy 

dalej. Jeśli intencją użytkownika jest uzyskanie nowej oferty, wysyłamy żądanie GET, aby pobrać nową 

ofertę z quotes.rest. Zwróć uwagę, jak przechowujemy cytat w kontekście, aby jeśli użytkownik zapyta 

o autora cytatu, Alexa zna odpowiedź z kontekstu: 

if (userIntent === 'AMAZON.StopIntent'){ 

rjson.response.shouldEndSession = true; 

rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak> Ok. 

Have a good day! </speak>'; 



console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

else if (userIntent === 'GetQuote'){ 

request({ 

url: 'http://quotes.rest/qod.json?category=inspire', 

method: 'GET' 

}, 

function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

var q = JSON.parse(body).contents.quotes[0]; 

var quote = {'quote': q.quote, 

'author': q.author} 

sessionContext.lastQuote = quote; 

usercontexts.set(sessionId, sessionContext); 

rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak>' + 

quote.quote + '</speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} else { 

console.log('Error: ' + error) 

console.log('Statuscode: ' + response.statusCode) 

} 

}); 

} 

else if (userIntent === 'GetAuthor'){ 

rjson.response.outputSpeech.ssml = 

'<speak>' + sessionContext.lastQuote.author 

+ '</speak>'; 

console.log(rjson); 



res.json(rjson); 

} 

else { 

rjson.response.shouldEndSession = true; 

rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak> 

Sorry. I did not get you! </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

9. Teraz, gdy mamy już aplikację internetową do zarządzania konwersacją, prześlijmy ją w chmurze do 

punktu końcowego serwera, który został skonfigurowany w panelu Skill Configuration: 

> git init 

> git add . 

> git commit -m alexa-quote-bot 

> heroku create my-first-alexa-bot 

> git push heroku master 

Po wykonaniu powyższych instrukcji w konsoli menedżer rozmów będzie działał pod adresem https: // 

my-first-alexabot. 

herokuapp.com/alexa. Tutaj Alexa wyśle żądanie POST 

do. Odpowiedź zostanie przeanalizowana, a wypowiedź SSML zostanie zsyntetyzowana dla 

użytkownika. 

10. Teraz wróć do panelu testowego, wpisz przykładową wypowiedź (na przykład podaj cytat) i kliknij 

Zapytaj wzorzec wyceny: 



 

11. Kontynuuj rozmowę. Wpisz, kto to powiedział i kliknij Zapytaj wzorca wyceny: 

 

Żądanie to zostanie zidentyfikowane jako intencja GetAuthor i na które zostanie udzielona odpowiedź 

z podaniem nazwiska autora cytatu. 

12. Zauważ, że sessionId dla obu poprzednich żądań jest takie samo. Teraz kliknij Resetuj, aby 

zresetować rozmowę. Każde nowe żądanie będzie miało inny sessionId. 



Przetestuj na Alexie 

Gratulacje! Twoja pierwsza umiejętność Alexy jest gotowa. Możesz to przetestować na swojej Alexie, 

jeśli masz ją w domu. Wszystkie umiejętności, które rozwiniesz, zostaną domyślnie dodane do Twojej 

Alexy. Możesz to zobaczyć na swoim pulpicie Alexy (alexa.amazon.com), kliknij kartę Umiejętności w 

menu i Twoje umiejętności w prawym górnym rogu: 

 

Zauważysz, że Alexa czeka po przeczytaniu wyceny. Ma to na celu umożliwienie użytkownikowi 

przesłania dalszych wniosków. Jest to włączone przez domyślne ustawienie parametru 

shouldEndSession na false. Jest ustawiony na true tylko wtedy, gdy użytkownik powie stop lub 

przekroczy limit czasu, nie mówiąc nic, podczas gdy Alexa czeka na odpowiedź. 

Mój przewodnik telewizyjny 

Przejdźmy do bardziej wymagającego projektu: zbudowanie umiejętności Alexa, aby uzyskać 

informacje o programach telewizyjnych. W tym zadaniu zbudujemy umiejętność telewizyjną, która 

umożliwi Alexie odpowiadanie na pytania dotyczące programów telewizyjnych. Na przykład Alexa 

będzie mogła odpowiedzieć na następujące pytania. 

* Co dalej w BBC One? 

* Co teraz jest w ITV? 

* O czym jest ten program? 

* Co na ITV o 14:00? 

Budowanie modelu interakcji 

Oprócz pojęć, które zgłębialiśmy w umiejętności QuoteMaster, w tym zadaniu zbadamy bardziej 

złożone elementy konwersacyjne: sloty. Prześledźmy siedem kroków wcześniejszych, aby stworzyć 

nową umiejętność o nazwie Mój telewizor: 

1. Wypełnij Informacje o umiejętnościach i przejdź do strony Model interakcji. 



2. Kliknij opcję Uruchom narzędzie Skill Builder i otwórz pulpit nawigacyjny. Tak jak poprzednio, 

zobaczysz, że w modelu są domyślnie trzy intencje. 

3. Jak być może zauważyłeś, w poprzednich pytaniach istnieją elementy, które można wyliczyć i 

sklasyfikować jako typy encji. Na przykład BBC One, BBC Two i ITV można sklasyfikować jako sieci. W 

Alexie tę wiedzę można wprowadzić do systemu jako typy gniazd. Aby utworzyć typ slotu, musisz 

wykonać następujące czynności: W sekcji Intencje w menu po lewej stronie znajdziesz typy slotów. 

Kliknij DODAJ +: 

 

4. Podobnie jak w przypadku zamiarów, istnieją dwa typy gniazd - gniazda wbudowane i gniazda 

niestandardowe: 

 

Stworzymy niestandardowy automat o nazwie Sieć. Kliknij opcję Utwórz typ gniazda 



 

5. Na tej stronie będziemy musieli określić wszystkie sieci, które chcemy, aby Alexa identyfikowała 

podczas rozmów z użytkownikiem. Zróbmy małą listę: Channel 4, BBC One, BBC Two i ITV. Później 

możemy dodać więcej. 

6. Dodajmy pierwszy: BBC One. Kliknij + na końcu pola tekstowego. Dodaj wszystkie odmiany wartości 

BBC One, BBC 1, BBC One itd. Jako jej synonimy. 

7. Dodaj wszystkie inne sieci w ten sam sposób: 

 

8. Stwórzmy teraz intencje, które używają typu gniazda sieciowego. Zacznijmy od GetNextProgramme. 

Zamiar ten odpowiada wszystkim wypowiedziom, w których użytkownik pyta o następny program w 

danej sieci. Przykładowa wypowiedź brzmi: jaki jest następny program na BBC One ?. Kliknij Intencje + 

i dodaj przykładowe wypowiedzi. Ale zamiast wspominać o sieci w wypowiedzi, musimy użyć typów 

gniazd (używając notacji {}), jak pokazano tutaj: 



co jest teraz w {network}? 

jaki następny program w {sieci} 

co dalej w {network}? 

Kiedy zaczniesz wprowadzać typ slotu w wypowiedzi, pojawi się lista typów slotów, z których można 

wybrać jeden, jak pokazano poniżej: 

 

Chociaż sieć slotów jest wymagana do wykonania zadania, na razie pozostaw ją niezaznaczoną jako 

wymaganą (pole wyboru pod REQ): 

 

9. Dodajmy kolejną intencję: GetProgrammeAtTime. Ten jest przeznaczony do wypowiedzi, w których 

użytkownik prosi o pokaz w określonej sieci w określonym czasie. Przykładowa wypowiedź brzmi: co 

jest w programie BBC One o godzinie 14:00. Utwórz nową intencję i dodaj następujące przykłady jako 

przykłady wypowiedzi: 

jaki program jest w {network} o {time} 

co jest w {network} o {time} 

Ponieważ czas nie jest zdefiniowanym przedziałem czasowym, będziemy musieli zdefiniować go 

później. Wszystkie gniazda połączone z intencją zostaną wyświetlone po prawej stronie, jak pokazano 

tutaj: 



 

10. Kliknij Wybierz typ slotu… i wybierz AMAZON.TIME. To jeden z predefiniowanych typów slotów. 

Kliknij pole wyboru, aby ustawić wymagane gniazdo i podaj monit i odpowiedź, tak jak zrobiliśmy to w 

przypadku gniazda sieciowego: 

 

11. Dodaj inne wypowiedzi i zapisz model. 

12. Dodaj ostatnią intencję: GetDescription. Ten cel dotyczy wypowiedzi, w których użytkownik chce 

dowiedzieć się więcej o programie. Na przykład użytkownik może powiedzieć, o czym jest program, 

jako pytanie uzupełniające do dwóch poprzednich intencji: 

 

Ten nie ma dołączonych żadnych slotów, ponieważ będziemy starać się zachować wymagane 

informacje w kontekście konwersacyjnym. 

13. Dodaj inne wypowiedzi intencyjne i zapisz model: 



powiedz mi więcej o programie 

opisz przedstawienie 

o czym jest ten program 

o czym to jest 

14. Przetestujmy model, tak jak to zrobiliśmy z umiejętnością QuoteMaster. Na panelu testowym wpisz 

kilka wypowiedzi i zobacz, jak Alexa je analizuje: 

 

Ponieważ nie masz ustawionego serwera do odpowiadania, odpowiedzią będzie błąd. 

Konfigurowanie serwera umiejętności TV 

Teraz, gdy mamy model interakcji, potrzebujemy menedżera rozmów, który może reagować na 

intencje użytkownika. Skonfigurujmy teraz serwer, aby odpowiadał użytkownikowi: 

1. Na stronie Konfiguracja umiejętności kliknij konfigurację i wybierz opcję HTTPS. 

2. Utwórz projekt Node.js przy użyciu npm i dodaj domyślne biblioteki, tak jak to zrobiliśmy dla 

omówionego wcześniej serwera QuoteMaster. 

3. Utwórz plik index.js i zaimportuj biblioteki żądań, express, body-parser i hashmap. 

4. Utwórz serwer WWW, korzystając z biblioteki Express, tak jak wcześniej: 

const request = require('request') 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const Hashmap = require('hashmap'); 

var usercontexts = new Hashmap(); 

const app = express() 



app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

app.use(express.static('public')) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 

res.send('Hello world, I am the TV Guide.') 

}) 

5. Potrzebujemy innej biblioteki do przetwarzania dat i godzin, które nazwiemy za chwilę. Zainstaluj go 

przy użyciu narzędzia npm install i dodaj następujący kod do pliku index.js. Służy do konstruowania 

dzisiejszej daty pobierania harmonogramu telewizyjnego na dany dzień: 

const moment = require('moment') 

var todaysSchedule = {}; 

const now = new Date(); 

var date = now.getDate(); 

if (date < 10) { date = '0' + date; } 

var month = now.getMonth() + 1; 

if (month < 10) { month = '0' + month; } 

const todaysDate = now.getFullYear() + '-' + month + '-' + date; 

loadTodaysSchedule(todaysDate); 

6. Utwórz funkcję loadTodaysSchedule (), aby uzyskać harmonogram telewizyjny na dany dzień. Może 

to być przechowywane lokalnie i odpytywane, aby odpowiadać na pytania użytkowników. Pamiętaj, że 

harmonogram nie będzie się zmieniać automatycznie każdego dnia: 

function loadTodaysSchedule(todaysDate){ 

var url = 'http://api.tvmaze.com/schedule?country=GB&date=' 

+ todaysDate; 

console.log('URL:' + url); 

request({ 

url: url, 

method: 'GET' 



}, 

function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

// Print out the response body 

todaysSchedule = JSON.parse(body); 

console.log('Todays Schedule: ' + 

todaysSchedule.length); 

console.log(todaysSchedule); 

} else { 

console.log('Error: ' + error) 

console.log('Statuscode: ' + response.statusCode) 

} 

}); 

} 

7. Oto szablon rzeczywistego punktu końcowego odpowiedzi: 

app.post('/alexa', function (req, res) { 

console.log('Request from Alexa:'); 

console.log(req.body); 

//1. add context code here 

//2. get userIntent from request 

//3. set default return json object 

//4. dialogue management code to 

//decide what to say in response to user intents. 

}) 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 

}) 

8. Zapiszmy kontekst i załadujmy go tak, jak zrobiliśmy to w przypadku umiejętności QuoteMaster. 

Zapamiętamy informacje o spektaklu, o które poprosił użytkownik, aby móc opisać je w dalszej 

kolejności: 



var sessionContext = { 

'show': null 

}; 

var sessionId = req.body.session.sessionId; 

if (!usercontexts.get(sessionId)){ 

usercontexts.set(sessionId, sessionContext); 

} else { 

sessionContext = usercontexts.get(sessionId); 

} 

9. Pobierzmy zamiar użytkownika z żądania i przygotujmy domyślną odpowiedź JSON: 

var userIntent = ''; 

if (req.body.request.type === 'SessionEndedRequest'){ 

userIntent = 'AMAZON.StopIntent'; 

} else { 

userIntent = req.body.request.intent.name; 

} 

console.log('UserIntent:' + userIntent); 

var rjson = { 

"version": "1.0", 

"response": { 

"shouldEndSession": false, 

"outputSpeech": { 

"type": "SSML", 

"ssml": "<speak>Hello, I am your TV Guide!</speak>" 

} 

} 

}; 

10. A oto kod odpowiadający na intencje użytkownika. Odpowiedź użytkownika JSON jest resetowana 

z informacjami pobranymi z harmonogramu dnia: 

if (userIntent === 'AMAZON.StopIntent'){ 

rjson.response.shouldEndSession = true; 



rjson.response.outputSpeech.ssml = 

'<speak> Ok. Have a good day! </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

else { 

if (userIntent === 'GetNextProgramme'){ 

var network = 

req.body.request.intent.slots.network.value; 

var e = getNextProgrammeInNetwork(network); 

sessionContext.show = e; 

usercontexts.set(sessionId, sessionContext); 

rjson.response.shouldEndSession = false; 

rjson.response.outputSpeech.ssml = 

'<speak> The next show on ' + network + ' is ' + 

e.show.name + ' at ' + e.airtime + '! </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

else if (userIntent === 'GetProgrammeAtTime'){ 

var network = 

req.body.request.intent.slots.network.value; 

var time = req.body.request.intent.slots.time.value; 

var e = getProgrammeAtTime(network, time); 

sessionContext.show = e; 

usercontexts.set(sessionId, sessionContext); 

rjson.response.shouldEndSession = false; 

rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak> On ' 

+ network + 

' at ' + e.airtime + 

' is ' + e.show.name + 



'! </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

else if (userIntent === 'GetDescription'){ 

var e = sessionContext.show; 

var desc = getDescription(e); 

rjson.response.shouldEndSession = true; 

rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak> ' + desc + 

' </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

else if (userIntent === 'Thank'){ 

rjson.response.shouldEndSession = true; 

rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak> 

You are most welcome. Goodbye! </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

else { 

rjson.response.shouldEndSession = true; 

//rjson.response.outputSpeech.ssml = '<speak> Ok. 

//Have a good day! </speak>'; 

console.log(rjson); 

res.json(rjson); 

} 

} 

11. Na koniec część kodu, która pobiera niezbędne informacje z pliku  harmonogramu: 

function getNextProgrammeInNetwork(networkName){ 

console.log('Getting next programme in : ' + networkName); 



for (var i=0; i < todaysSchedule.length; i++){ 

var e = todaysSchedule[i]; 

var showtime = moment(e.airdate + ' ' + e.airtime); 

moment().format(); 

var a = moment(); 

var b = moment(showtime); 

if (a.diff(b, 'minutes') < 0){ 

if (e.show.network.name === networkName){ 

console.log(e.show.name + ' on ' + 

e.show.network.name + ' at ' + e.airtime); 

return e; 

} 

} 

} 

} 

function getProgrammeAtTime(networkName, time){ 

console.log('Getting next programme in : ' + networkName + ' 

at ' + time); 

for (var i=0; i < todaysSchedule.length; i++){ 

var e = todaysSchedule[i]; 

if (e.show.network.name === networkName){ 

var showtime = moment(e.airdate + ' ' + e.airtime); 

var requestedtime = moment(e.airdate + ' ' + time); 

moment().format(); 

var a = moment(requestedtime); 

var b = moment(showtime); 

if (a.diff(b, 'minutes') > -30 && a.diff(b, 'minutes') 

< 30 ){ 

console.log(e.show.name + ' on ' + 

e.show.network.name + ' at ' + e.airtime); 

return e; 



} 

} 

} 

} 

function getDescription(episode){ 

console.log('Getting episode info:' + episode.show.name); 

console.log(episode.show.summary); 

return episode.show.summary; 

} 

12. Teraz przenieśmy tę aplikację internetową do chmury: 

> git init 

> git add . 

> git commit -m alexa-tv-bot 

> heroku create my-alexa-tv-bot 

> git push heroku master 

Po wypchnięciu aplikacji internetowej do chmury zgodnie z powyższymi instrukcjami, menedżer 

rozmów będzie działał pod adresem https: // my-alexa-tvbot. herokuapp.com/alexa. Tutaj Alexa wyśle 

żądanie POST do. Odpowiedź zostanie przeanalizowana, a wypowiedź SSML zostanie zsyntetyzowana 

dla użytkownika. 

Testowanie umiejętności telewizyjnych 

Wróćmy teraz do panelu testowego i przetestujmy kilka przykładowych wypowiedzi, aby zobaczyć, jak 

działają: 

1. Wpisz, co dalej na bbc one i kliknij Zapytaj mój telewizor: 



 

2. Wypróbuj, co jest na bbc dwa o 16:00 i kliknij Zapytaj mój telewizor: 

 

3. Na koniec spróbujmy uzyskać więcej informacji na temat programu za pomocą kolejnej prośby. 

Pamiętaj, aby nie naciskać przycisku Reset przed wykonaniem żądania uzupełniającego, ponieważ 

może to zresetować kontekst konwersacji: 



 

Odpowiedź, którą otrzymasz, będzie krótkim opisem programu, który wcześniej wyciągnęła Alexa. Oto 

część danych wyjściowych JSON: 

"outputSpeech": { 

"ssml": "<speak> <p>Sarah Moore saves three items from the 

tip in each episode and transforms them into a much more 

valuable piece, before returning the profits back to the 

original owners of the item.</p> </speak>", 

"type": "SSML" 

}, 

4. Po przetestowaniu umiejętności na symulatorze, przetestuj ją na Echo. Pamiętaj, że musisz podać 

nazwę wywołania przed żądaniem. Na przykład Alexa, zapytaj mój telewizor, co dalej w BBC One. 

Wbudowane intencje i typy slotów 

Alexa ma bibliotekę wbudowanych intencji i typów slotów, których można użyć w dowolnej 

umiejętności, którą zbudujemy. Korzystanie z wbudowanych intencji ma swój własny zestaw zalet. Jako 

programista nie musisz podawać przykładowych wypowiedzi, a gdy Alexa zostanie zaktualizowana o 

więcej przykładowych wypowiedzi, Twoje umiejętności wzrosną. Ponadto ułatwia użytkownikom 

zapamiętanie prostego zestawu zwrotów w różnych umiejętnościach, aby załatwić sprawy z Alexą. Oto 

zestaw standardowych wbudowanych intencji, których możesz użyć: 

Wbudowane intencje: Opis 

Amazon.YesIntent: Ilekroć użytkownik mówi tak, tak lub coś podobnego 

Amazon.NoIntent: Gdy użytkownik mówi nie, nie, dziękuję lub coś podobnego 



Amazon.CancelIntent: Gdy użytkownik prosi o anulowanie bieżącego zadania, na przykład anuluj, 

nieważne lub zapomnij 

Amazon.HelpIntent: Gdy użytkownik prosi o pomoc (pomoc, czy możesz mi pomóc) 

Amazon.StopIntent: Gdy użytkownik mówi stop, wyłącz lub zamknij 

 

Alexa ma również kilka typów slotów, których możesz użyć: 

Wbudowane typy slotów: Opis 

AMAZON.DATE: Dowolny opis daty można pobrać za pomocą tego 

typ gniazda. Na przykład dzisiaj (10.10.2017), teraz, w ten weekend (2017-W40-WE), w przyszłym roku 

(2018) lub tej zimy. Te frazy zostaną zdekodowane do formatu daty ISO 8601. 

AMAZON.TIME: dowolne odniesienie do czasu, na przykład godzina druga jutro 

rano lub w południe zostaną odebrane i zapisane w formacie czasu ISO 8601. 

AMAZON.DURATION: czas trwania, na przykład dziesięć minut, sześć godzin lub siedem lat. 

Odszyfrowane informacje są przedstawione w ISO 8601 

format czasu trwania. 

AMAZON.NUMBER: Dowolna liczba, na przykład jeden, sto lub dwa trzy cztery. 

AMAZON.FOUR_DIGIT_NUMBER: dowolna czterocyfrowa liczba. 

Istnieją inne typy automatów, takie jak AMAZON.AggregateRating (dla ocen takich jak najlepsza, pięć 

gwiazdek, pierwsza dziesiątka), AMAZON.Animal (dla zwierząt), AMAZON.AT_CITY (dla miast na całym 

świecie), AMAZON.Color (dla kolorów ) i AMAZON.Country (dla krajów), które mogą być używane. 

Przejrzyj pełną listę pod następującym adresem URL: 

https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/slot-type-reference.html 

Podsumowanie 

Znakomicie! Wierzę, że dobrze się bawiłeś budując swoje pierwsze dwie umiejętności Alexa w tym 

rozdziale. Zbadaliśmy podstawy budowania umiejętności i miejsc. Zbadaliśmy proces budowania 

modelu interakcji na platformie programistycznej Alexa, a także budowania aplikacji internetowej do 

zarządzania konwersacjami w chmurze. Zbudowaliśmy dwie umiejętności - jedną dotyczącą cytatów, a 

drugą dla programów telewizyjnych - zapewniając nam szerokie możliwości poznania i zrozumienia 

różnych elementów procesu rozwoju umiejętności Alexy. Zachęcam cię do potraktowania tego jako 

punktu wyjścia i dalszego odkrywania. W sklepie Alexa jest około 10 000 umiejętności i stale rośnie. 

Wraz z rozwojem inteligentnych głośników wspomagających w domu, w nadchodzących latach pojawi 

się ogromny rynek dostosowywalnych umiejętności Alexa. W następnej części dowiesz się, jak tworzyć 

akcje dla Asystenta Google i wywoływać je w Google Home. 

https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/slot-type-reference.html


My Man Friday 

Teraz, gdy jesteśmy w ostatniej części , zróbmy coś naprawdę interesującego. Co powiesz na 

zbudowanie bota, który będzie działał jak twój własny człowiek w piątek. Wyobraź sobie, że prosisz 

bota o wykonanie zadań, takich jak porządkowanie listy rzeczy do zrobienia, przypominanie o 

zadaniach i spotkaniach itd. W ostatnim rozdziale rozwinęliśmy umiejętność Alexa do przeglądania 

programów telewizyjnych danego dnia. W tym rozdziale przyjrzymy się procesowi budowania 

umiejętności w Asystencie Google. Asystent Google to oferowany przez Google chatbot z osobistą 

pomocą, taki jak Siri iPhone'a i Alexa firmy Amazon. Możesz wchodzić w interakcje z Asystentem 

Google na różnych kanałach, takich jak aplikacja mobilna Allo, Allo na komputer i Google Home. 

Google Home to inteligentny głośnik podobny do Amazon Echo i jest zasilany przez Asystenta Google. 

Innymi słowy, Google Home to ucieleśnienie, w którym żyje Asystent. Jest to bardzo podobne do relacji 

między Alexą i Echo lub między Siri a iPhonem. Google Home jest bezpośrednim konkurentem Amazon 

Echo i obecnie posiada 24% udziału w rynku. Podobnie jak Alexa, umiejętności (lub działania, jak to 

nazywają) Asystenta można ulepszyć. W tej części zbudujemy akcję dla Asystenta Google. Starając się, 

aby był to piątek, zacznijmy od zintegrowania go z usługą online, za pomocą której można łatwo 

zarządzać codziennymi zadaniami. Zbadamy, w jaki sposób można włączyć akcję do interakcji z tą 

usługą w celu dodawania i pobierania zadań. Najpierw przyjrzyjmy się usłudze online o nazwie Todoist 

i przyjrzyjmy się, jak dodawać i pobierać zadania za pomocą REST API. Następnie zbudujemy agenta z 

zestawem narzędzi Dialogflow i zintegrujemy go z Asystentem Google jako akcję. Na koniec 

zintegrujemy akcję z usługą Todoist, aby zakończyć pętlę. Pod koniec tego rozdziału będziesz w stanie: 

* Zbuduj agenta Dialogflow do obsługi list rzeczy do zrobienia 

* Zintegruj się z usługą Todoist za pomocą webhooków 

* Twórz akcje Google i integruj się z Asystentem Google 

* Przetestuj działanie w Google Home 

Więcej o tekście źródłowymWskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje o tłumaczeniu 

Todoist 

Todoist to usługa online do przechowywania i organizowania list elementów, które planujesz zrobić w 

najbliższej przyszłości. Użytkownicy mogą dodawać zadania do swojego konta, organizować je w 

ramach projektów oraz przypisywać terminy i przypomnienia do swoich zadań. Dostęp do konta można 

uzyskać na ich stronie internetowej, a także w aplikacjach na urządzenia z systemem Android i iOS. 

Dostęp do usługi Todoist można również uzyskać za pomocą ich API dla programistów. Przeanalizujmy 

dwie podstawowe usługi: dodawanie zadań i pobieranie listy rzeczy do zrobienia na dany dzień. 

Zdobycie klucza 

Aby uzyskać dostęp do Todoist, potrzebujemy klucza API. Aby go otrzymać, wykonaj następujące kroki: 

1. Przejdź do https://todoist.com/. 

2. Zarejestruj konto. 

3. Zaloguj się do konta i wyświetl panel. 

4. Spróbuj dodać zadanie, klikając Dodaj zadanie: 



 

Widać, że zadania można zorganizować w projekty. Jeśli chcesz, możesz utworzyć nowy projekt. 

Domyślnie zadania zostaną dodane do Twojej skrzynki odbiorczej i będą miały termin wykonania w 

dniu, w którym zostały utworzone. 

5. Kliknij właśnie utworzone zadanie i zapoznaj się z opcjami: 

 

Możesz zmienić termin, projekt, do którego należy, priorytet zadania i ustawić przypomnienia. 

6. Teraz, gdy zbadaliśmy możliwości platformy usługowej, pobierzmy klucz API do Twojego konta. 

Kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu: 

 

7. Kliknij opcję Ustawienia. 



8. W menu bocznym kliknij Integrations. 

9. Przewiń w dół do tokenu API: 

 

Skopiuj swój token i zachowaj go w bezpiecznym miejscu. 

Napiszmy teraz program Node.js do dodawania elementów i pobierania list. 

Dodawanie zadania 

Za pomocą klucza możemy dodawać i pobierać listę zadań do wykonania. Oto kod Node.js służący do 

dodawania zadania do listy rzeczy do zrobienia: 

var task = {'type': 'item_add', 

'temp_id': uuid.v4(), 

'uuid': uuid.v4(), 

'args': { 

'content': taskDescription 

}}; 

var url = 'https://todoist.com/api/v7/sync?token=' + 

todoist_token + 

'&sync_token=*&resource_types=["items"]&commands=[' 

+ JSON.stringify(task) +']'; 



console.log('URL:' + url); 

request({ 

url: url, 

method: 'GET' 

}, 

function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

console.log(JSON.parse(body)); 

} else { 

console.log('Error: ' + error) 

console.log('Statuscode: ' + response.statusCode) 

} 

}); 

Retrieving all tasks for the day 

To retrieve all tasks in the to-do list for the day, use the following Node.js 

code: 

var url = 'https://todoist.com/api/v7/sync?token=' 

+ todoist_token + 

'&sync_token=*' + 

'&resource_types=["items"]'; 

console.log('URL:' + url); 

var resp = syncrequest('GET', url); 

var allItems = JSON.parse(resp.getBody('utf8')).items; 

var allItemsSummary = ''; 

for (var i = 0; i < allItems.length; i++){ 

allItemsSummary += allItems[i].content; 

if (i < allItems.length - 2){ 

allItemsSummary += ', '; 

} 

else if (i == allItems.length - 2) { 



allItemsSummary += ' and '; 

} 

else { 

allItemsSummary += '.'; 

} 

} 

response = 'You have ' + allItems.length + ' in your list. ' 

+ allItemsSummary; 

console.log(response); 

Poprzedni kod zostanie później osadzony w usłudze sieci Web, która zostanie wywołana z Dialogflow 

w celu pobrania wypowiedzi odpowiedzi wygenerowanej dynamicznie z elementu webhook. Aby 

poznać pełny zakres możliwych działań w Todoist, zapoznaj się z dokumentacją tutaj: 

https://developer.todoist.com 

Budowanie akcji 

Aby zbudować akcję Asystenta Google, musimy zacząć od Dialogflow. Ogólnie kroki są następujące: 

1. Zbuduj agenta Dialogflow. 

2. Utwórz aplikację internetową, która będzie miała dostęp do usługi Todoist. 

3. Zintegruj agenta z Google Actions. 

4. Przetestuj to w symulatorze. 

5. Przetestuj w Google Home. 

Tworzenie agenta Dialogflow 

Aby zbudować agenta Dialogflow, wykonaj następujące kroki: 

1. Przejdź do dialogflow.com i zaloguj się przy użyciu swojego konta Google. 

2. Kliknij menu rozwijane po lewej stronie i kliknij opcję Utwórz nowego agenta: 

 

3. Dodaj informacje o agencie i kliknij ZAPISZ: 



 

4. Spowoduje to utworzenie nowego projektu Google przypisanego do agenta. Informacje o 

ustawieniach można wyświetlić, klikając ikonę Ustawienia obok nazwy agenta na liście rozwijanej. 

 

5. Na początek dodajmy cztery intencje do agenta: 

*powitać 

*Dodaj zadanie 

* inform_task_description 

* list_all_tasks 

Zakładamy tutaj, że użytkownik rozpocznie rozmowę od powitania (zamiar powitania), po którym 

nastąpi prośba o dodanie zadania (add_task) lub wyświetlenie wszystkich zadań na dany dzień 

(list_all_tasks). W kolejnym żądaniu dodania zadania agent poprosi użytkownika o opisanie zadania, 

na które użytkownik odpowie, opisem zadania (inform_task_description). 

6. Dodaj kilka przykładowych wypowiedzi na powitanie: 

*cześć 

* witam 



7. Popracujmy nad intencją add_task. To jest intencja, której użytkownik użyłby, aby dodać zadanie do 

tej listy. Teraz dodaj tutaj kilka wypowiedzi: 

*chcę 

* dodaj zadanie 

* dodaj nowe zadanie dodaj zadanie do mojej listy 

 

8. W dalszej kolejności musimy poprosić o opis zadania, które należy dodać. Poprośmy więc o opis 

zadania w odpowiedzi, a także ustaw kontekst na pytanie o zadanie: 

 

9. Użytkownik w naturalny sposób odpowie opisem zadania. Musimy 

przechwyć ten opis i wyślij go do aplikacji internetowej, która może zapisać go na liście Todoist. Zróbmy 

to z intencją inform_task_description w kontekście pytania o zadanie: 



 

10. Wszystkie wypowiedzi w inform_task_descriptions mogą być traktowane jako opisy zadań i dlatego 

wysyłane do Todoist w takiej postaci, w jakiej są. Aby uchwycić całą wypowiedź w parametrze 

(powiedzmy zadaniu), zaznacz całą wypowiedź i wybierz @ sys.any w menu rozwijanym, które się 

pojawi: 

 

11. Spowoduje to utworzenie parametru o nazwie dowolny powiązany z intencją. Zmieńmy nazwę tego 

zadania. Kliknij dowolny i zmień go na zadanie: 

 

12. Zrób to samo dla kilku innych przykładowych wypowiedzi. Poniżej znajdują się opisy zadań: 

* kup prezenty na święta 

* wyślij kartkę urodzinową do Jonesa 

* wypij tabletkę po obiedzie 



13. Dodaj Przepraszamy. Nie mogłem dodać nowego zadania. jako odpowiedź na zamiar. Ta odpowiedź 

zostanie dostarczona tylko wtedy, gdy agentowi nie uda się dodać nowego zadania za pomocą aplikacji 

internetowej. Wkrótce włączymy webhook do tego celu. Zapisz intencję, klikając przycisk ZAPISZ. 

14. Utwórz nową intencję list_all_tasks, aby wyświetlić wszystkie zadania na liście zadań użytkownika. 

Dodaj następujące wypowiedzi: 

* jakie zadania mam jeszcze 

* wymień wszystkie moje zadania 

* podaj mi listę wszystkich zadań 

Nadaj działaniu odpowiedzi nazwę: inform_all_tasks i ustaw domyślną odpowiedź na Przepraszamy. 

Nie mogę teraz uzyskać listy zadań. W tym celu włączymy również webhooka później. 

15. Skonfigurujmy teraz usługę internetową, aby wywoływała intencje list_all_tasks i add_task. Kliknij 

Realizacja w menu po lewej stronie. 

16. Włącz webhook i wpisz adres URL aplikacji internetowej, aby wywołać. Ponieważ jeszcze go nie 

mamy, po prostu utwórz dla niego symbol zastępczy (https: // my-homebot. Herokuapp.com/home): 

 

Przewiń w dół do końca strony i kliknij ZAPISZ. 

17. Wróć do intencji list_all_tasks i add_task. Przewiń w dół dla każdego z tych zamiarów i kliknij 

Realizacja. Gwarantuje to, że intencja i parametry są wysyłane do aplikacji internetowej, która generuje 

odpowiednie wypowiedzi odpowiedzi. 

Tworzenie aplikacji internetowej 

Teraz, gdy mamy agenta Dialogflow, który rozumie wypowiedzi użytkowników, musimy zbudować 

aplikację internetową, z którą będzie mógł wchodzić w interakcje. Agent wyśle zamiary użytkownika i 

parametry do aplikacji internetowej, aby można było wygenerować odpowiednie odpowiedzi. Na 

przykład, gdy użytkownik chce dodać nowe zadanie, opis zadania musi zostać wysłany do aplikacji 

internetowej, która z kolei doda nowe zadanie do Twojej listy zadań za pomocą Todoist API. Aby 

utworzyć aplikację internetową, wykonaj następujące kroki: 

1. Utwórz nowy projekt Node.js przy użyciu npm i utwórz projekt bota domowego: 



> npm init 

2. Zainstaluj niezbędne biblioteki: 

> npm install request --save 

> npm install sync-request --save 

> npm install express --save 

> npm install body-parser --save 

> npm install moment --save 

> npm install node-uuid –save 

request i sync-request to biblioteki, które będą używane do interakcji z usługą Todoist. express i body-

parser zostaną użyte do uruchomienia serwera WWW. moment będzie używany do obliczeń 

związanych z czasem / datą. Wreszcie, node-uuid będzie używany do generowania UUID dla zadań. 

3. Utwórz plik o nazwie index.js. Dodaj instrukcje importu, jak pokazano tutaj: 

'use strict' 

/* 

* Google Home Bot 

*/ 

const request = require('request') 

const syncrequest = require('sync-request') 

const express = require('express') 

const bodyParser = require('body-parser') 

const moment = require('moment'); 

const uuid = require('node-uuid'); 

4. Aby uruchomić serwer, musimy dodać następujący kod: 

const app = express() 

app.set('port', (process.env.PORT || 5000)) 

// Process application/x-www-form-urlencoded 

app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})) 

// Process application/json 

app.use(bodyParser.json()) 

app.use(express.static('public')) 

// Index route 

app.get('/', function (req, res) { 



res.send('Hello world, I am your man Friday.') 

}) 

// Handle the intents 

app.post('/home', function (req, res) { 

// Handling the intent code 

} 

// Spin up the server 

app.listen(app.get('port'), function() { 

console.log('running on port', app.get('port')) 

}) 

5. Dodaj następujący kod do uchwytu / home POST, aby obsłużyć intencje: 

console.log('Request from DialogFlow:'); 

console.log(req.body); 

var intent = req.body.result.metadata.intentName; 

var botSpeech = 'hello world'; 

if (intent === 'inform_task_description'){ 

var taskDescription = req.body.result.parameters.task; 

addTask(taskDescription); 

botSpeech = 'Adding new task.'; 

} 

else if (intent === 'list_all_tasks'){ 

botSpeech = getAllTasks(); 

} 

var out = {speech: botSpeech, 

displayText: botSpeech, 

data: null}; 

var outString = JSON.stringify(out); 

console.log('Out:' + outString); 

res.send(outString); 

6. Na koniec musimy utworzyć dwie funkcje, które są wywoływane z uchwytu / home. Aby dodać nowe 

zadanie, najpierw dodajemy następujący kod: 



function addTask(taskDescription){ 

var todoist_token = 'YOUR-TODOIST-TOKEN'; 

var task = {'type': 'item_add', 

'temp_id': uuid.v4(), 

'uuid': uuid.v4(), 

'args': { 

'content': taskDescription 

}}; 

var url = 'https://todoist.com/api/v7/sync?token=' 

+ todoist_token + 

'&sync_token=*&resource_types=["items"]&commands=[' 

+ JSON.stringify(task) +']'; 

console.log('URL:' + url); 

request({ 

url: url, 

method: 'GET' 

}, 

function (error, response, body) { 

//response is from the bot 

if (!error && response.statusCode == 200) { 

console.log(JSON.parse(body)); 

} else { 

console.log('Error: ' + error) 

console.log('Statuscode: ' + response.statusCode) 

} 

}); 

} 

And next, to get a summary of all tasks, we add the following code: 

function getAllTasks(){ 

var todoist_token = 'YOUR-TODOIST-TOKEN'; 

var url = 'https://todoist.com/api/v7/sync?token=' 



+ todoist_token + 

'&sync_token=*' + 

'&resource_types=["items"]'; 

console.log('URL:' + url); 

var resp = syncrequest('GET', url); 

var allItems = JSON.parse(resp.getBody('utf8')).items; 

var allItemsSummary = ''; 

for (var i = 0; i < allItems.length; i++){ 

allItemsSummary += allItems[i].content; 

if (i < allItems.length - 2){ 

allItemsSummary += ', '; 

} 

else if (i == allItems.length - 2) { 

allItemsSummary += ' and '; 

} 

else { 

allItemsSummary += '.'; 

} 

} 

var alltasks = 'You have ' + allItems.length + ' 

in your list. ' 

+ allItemsSummary; 

return alltasks; 

7. Przenieśmy to teraz do chmury: 

> git init 

> git add . 

> git commit -m initial-commit 

> heroku create my-home-bot 

> git push heroku master 

Po wysłaniu aplikacja internetowa jest gotowa do rozmowy z naszym agentem Dialogflow. 

Testowanie agenta w Dialogflow 



Teraz jesteśmy gotowi, aby przetestować naszego mężczyznę w piątek w Dialogflow. W Dialogflow 

możesz przetestować swojego agenta za pomocą symulatora. Jeśli utworzyłeś agenta Dialogflow 

(poprzednio nazywany API.AI) w jednym z poprzednich rozdziałów, być może już wiesz, jak 

przeprowadzić ten proces. Jeśli nie, wykonaj następujące kroki: 

1. Przejdź do dialogflow.com. 

2. Po prawej stronie zobaczysz ramkę z polem tekstowym Wypróbuj teraz u góry. Wpisz cześć i naciśnij 

klawisz Return. Tutaj wpiszemy nasze dane wejściowe do agenta. Agent zwróci tekstową odpowiedź, 

a także zamiar użytkownika i akcję systemową: 

 

3. Teraz dodaj zadanie. Spróbuj dodać nową wypowiedź zadania. Agent powinien teraz poprosić o opis 

zadania. Zauważysz również, że kontekst został zaktualizowany do pytania o zadanie: 

 



 

4. Podaj opis zadania. Agent doda teraz nowe zadanie do Twojej listy rzeczy do zrobienia i wróci z 

potwierdzeniem: 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda mu się skontaktować z usługą Todoist, zwróci domyślną wiadomość z 

odpowiedzią. 

5. Dodaj jeszcze kilka zadań w ten sam sposób. 

6. Możemy teraz sprawdzić zadania dodane do naszej listy rzeczy do zrobienia, logując się na 

todoist.com lub używając aplikacji Todoist: 



 

7. Teraz spróbuj pobrać wszystkie zadania. Wypróbuj wypowiedź pobierz wszystkie zadania: 

 

Hurra! Pomyślnie zintegrowałeś agenta Dialogflow z Todoist. 

Integracja z Asystentem Google 

Teraz, gdy agent jest gotowy, następnym krokiem jest zintegrowanie go z Google Asystent. Wykonaj 

następujące kroki, aby przeprowadzić tę integrację: 

Aby przetestować swoje działania w sieci bez urządzenia, może być konieczne włączenie uprawnień 

Aktywność w internecie i aplikacjach, Informacje o urządzeniu oraz Aktywność związana z głosem i 

dźwiękiem na stronie Sterowanie aktywnością (https://myaccount.google.com/activitycontrols) dla 

Twojego Konta Google. 

1. W menu Dialogflow po lewej stronie kliknij Integracje: 



 

2. Kliknij Asystent Google: 

 

3. W oknie dialogowym Asystent Google przesuń suwak w prawym górnym rogu do pozycji włączenia. 

4. Wybierz zamiar powitania. Wybierz zamiar powitania, który zdefiniowaliśmy. 

5. Kliknij TEST, a następnie VIEW, aby otworzyć Actions Simulator: 



 

Otworzy się kolejna karta i przeniesie Cię na console.actions.google.com, gdzie agenta można 

przetestować w symulacji jako działanie w Asystencie Google: 

 

6. Zmień typ powierzchni na telefon i typ wejścia na klawiaturę. 

7. Wpisz Talk to my test app i naciśnij Return. Spowoduje to otwarcie testowej wersji akcji i powinieneś 

być w stanie przeprowadzić taką samą rozmowę z agentem, jak w przypadku Dialogflow. Wszystkie 

zadania zostaną dodane do listy rzeczy do zrobienia, którą można sprawdzić, odwiedzając todoist.com 

lub prosząc o pobranie wszystkich zadań po dodaniu zadań testowych: 



 

Zwróć uwagę, że rozmowa z moją aplikacją testową jest domyślną frazą wywołania. Za chwilę 

zdefiniujemy frazy wywołania akcji. 

8. Po przetestowaniu agenta wróć do Dialogflow, kliknij Aktualizuj wersję roboczą i kliknij Odwiedź 

konsolę w oknie, które zostanie otwarte: 

 

9. Na stronie Przegląd akcji zauważysz, że akcje są połączone z Dialogflow. Następnym krokiem jest 

podanie podstawowych informacji o aplikacji. 

10. Kliknij Edytuj: 



 

11. Wpisz imię i nazwisko, wymowę i opis. 

12. Przewiń w dół, aby znaleźć domyślne wywołania akcji. W razie potrzeby możesz dodać więcej: 

 

13. Dodaj obrazy ikony i banera. Można je pozostawić puste na etapie opracowywania. 

14. Przewiń w dół i kliknij ZAPISZ. 

Teraz akcja jest dostępna do przetestowania dla konta Google powiązanego z deweloperem. Aby 

udostępnić ją innym użytkownikom, musisz przesłać akcję do zatwierdzenia pod następującym 

adresem URL: 

https://developers.google.com/actions/distribute/ 

Przetestuj w Google Home 

Teraz, gdy akcja jest już skonfigurowana, możesz przetestować ją na swoim urządzeniu Google Home. 

Musisz mieć skonfigurowane to samo konto Google, które zostało użyte do zbudowania agenta i akcji, 

ponieważ jest ono nadal w fazie opracowywania i jeszcze nie zostało opublikowane. Włącz Google 

Home i powiedz „Hey Google, talk to my man Friday” . Powinieneś teraz móc prowadzić tę samą 

rozmowę, którą prowadziłeś na symulatorze, w Google Home za pomocą głosu. Chociaż dokładność 

rozpoznawania mowy jest dość wysoka, jeśli chodzi o popularne słowa i wyrażenia w języku angielskim, 

https://developers.google.com/actions/distribute/


nadal może nie być w stanie rozpoznać nietypowych nazw i niezachodnich pojęć. Rozmowa rozpocznie 

się od wiadomości z zastrzeżeniem stwierdzającej, że akcja jest nadal wersją testową. Spróbuj dodać 

zadanie i przejrzyj wszystkie zadania, które pozostały do wykonania. Przejdź do aplikacji Todoist, aby 

zakończyć zadania zakończone i przejrzyj je ponownie na urządzeniu. Baw się dobrze. Gratulujemy 

stworzenia własnej akcji dla Asystenta Google! 

Podsumowanie 

Znakomicie! Świetna robota przy tworzeniu akcji Asystenta Google do zarządzania listą rzeczy do 

zrobienia. Wierzę, że rozszerzysz funkcjonalność agenta w celu organizowania zadań według 

projektów, a także będziesz mógł tworzyć i pobierać zadania na określony czas. Takie rozszerzenia 

mogą znacznie zwiększyć możliwości agenta. Wyobraź sobie, że możesz zarządzać swoimi codziennymi 

zadaniami za pomocą asystenta głosowego w domu lub w pracy. W raporcie Global Market Insights 

stwierdzono, że asystenci głosowi na inteligentnych głośnikach mają szacowany CAGR wynoszący 50% 

od 2017 do 2024 roku. Asystenci ci będą nie tylko wchodzić w interakcje z usługami w chmurze, ale 

także z IoT i urządzeniami inteligentnego domu, takimi jak smart żarówki, inteligentne termostaty i 

inteligentne wtyczki, dzięki czemu są sterowane głosem. Po Amazon, Google i Apple, coraz więcej 

graczy dołącza, aby zdobyć swój udział w rynku. Oczekuje się, że liczba Google Actions i Alexa Skills 

wzrośnie w nadchodzących latach, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku. Mam nadzieję, że 

ta część pozwolił Ci rozpocząć przygodę z budowaniem bardziej interesujących i innowacyjnych funkcji 

asystentów głosowych 


