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"Wszystko powinno zostać uproszczone tak bardzo, jak to tylko moŜliwe, ale nie bardziej." 
Albert Einstein 

 
 
 
 

Streszczenie 
Artykuł prezentuje projekt bota informacyjnego. Przedstawione informacje opisują sposób 
działania bota, agregacji danych i udostępniania ich uŜytkownikom. W pracy skupiliśmy się 
przede wszystkim na problemach z jakimi moŜna się spotkać tworząc podobne rozwiązania i 
sposobach w jaki je moŜna rozwiązać. 
 
Abstract 
The article presents the project of informative bot. Featured informations describes the way 
that bot works, aggregation of data and making it accessible to the users. In our work we have 
concentrated on problems which are possible to encounter when making similar solutions and 
how to solve them.



1. CZYM JEST BOT? 
 
 Botami nazywamy programy, które wykonują wielokrotnie pewne zautomatyzowane 
czynności, które człowiek robiłby o wiele dłuŜej. Mogą słuŜyć zarówno do dobrych jak i 
złych celów. Istnieją boty rozsyłające spam, przeprowadzające ataki odmowy usługi 
(D/DOS). Większość jednak spełnia poŜyteczne funkcje: popularne boty w sieciach IRC 
pełnią role porządkowe, boty stosowane przez Google indeksują zawartość stron www. 
Istnieją teŜ róŜnego rodzaju chatboty mające naśladować w rozmowie człowieka takie jak 
boty Alice[1] czy Jabberwacky[2]. Co roku organizowany jest konkurs, w którym chatboty 
walczą o nagrodę Loebnera starając się przejść test Turinga. Ma on na celu wyłonienie 
programów które najlepiej naśladują w rozmowie człowieka. Kolejnym rodzajem są boty 
informacyjne takie jak Infobot[3]. Jego zadaniem jest szybkie dostarczanie informacji 
uŜytkownikowi przy pomocy bardzo popularnych komunikatorów. Infobot jest dostępny w 
sieci Gadu-Gadu pod numerkiem GG:3217426. Oferuje prognozę pogody dla 381 miast, 
słowniki językowe, słowniki języka polskiego, Wikipedię, wyniki losowań Lotto, imieniny, 
program telewizyjny dla 224 stacji, kursy walut oraz informacje o związkach chemicznych. 
UŜytkownik wysyła do Infobota polecenie i po chwili dostaje odpowiedź. Obrazuje to 
poniŜszy zrzut ekranu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. HISTORIA 
 
 Historia projektu Infobot zaczęła się, gdy pomyśleliśmy, Ŝe wygodnie byłoby mieć 
szybki dostęp do prognozy pogody. Oczywiście moŜna ją sprawdzić na wielu stronach www 
w Internecie, ale protokół HTTP oraz język HTML sprawiają, Ŝe nie jest to błyskawiczne - 
oprócz właściwej treści większość przesyłanych danych stanowią informacje o formatowaniu 



strony. Zdecydowaliśmy się więc na wykorzystanie komunikatora internetowego do 
udostępniania informacji uŜytkownikom. Siecią jaką wybraliśmy jest sieć Gadu-Gadu[4] - ze 
względu na jej popularność (około 6 mln uŜytkowników), ale takŜe ze względu na istnienie 
ekg[5] - nieoficjalnego klienta tej sieci działającego w trybie tekstowym na systemach 
uniksowych. 
 
3. SCHEMAT DZIAŁANIA 
 
 Eksperymentalny klient gadu-gadu (ekg) pozwala w prosty sposób reagować na 
róŜne zdarzenia - między innymi na kaŜdą przychodzącą wiadomość i tę właśnie cechę 
wykorzystaliśmy. Przy kaŜdej wiadomości uruchamiał się skrypt napisany w bashu i 
przygotowywał odpowiedź, którą odsyłało ekg. Było to rozwiązanie nieskomplikowane, ale 
miało teŜ dość znaczącą wadę. Język bash umoŜliwia co prawda szybkie pisanie skryptów, ale 
jest językiem interpretowanym i przez to działa wolniej niŜ na przykład skompilowany kod 
programu napisanego w języku C. 
 W pewnym momencie okazało się, Ŝe ze względu na duŜą liczbę uŜytkowników i 
obciąŜenie jakie generują musimy pomyśleć o innym sposobie. Postanowiliśmy stworzyć 
jedno zintegrowane rozwiązanie w postaci szybkiego programu, który obsługiwałby 
połączenie z siecią Gadu-Gadu, odbieranie i wysyłanie wiadomości oraz przygotowywanie 
odpowiedzi. Wykorzystaliśmy tu bibliotekę libgadu, na której oparty jest równieŜ 
komunikator ekg. 
 
4. PROBLEMY 
 
 W trakcie prac nad Infobotem spotkaliśmy się z wieloma problemami. NiŜej 
opiszemy kilka z nich. 
 
4.1. ATAKI 
 
 Potencjalnym problemem kaŜdego programu działającego w sieci są ataki (D)DOS 
((Distributed) Denial of Service) polegające na zablokowaniu zasobów serwera poprzez 
przeciąŜenie całego systemu. MoŜna do tego doprowadzić wysyłając ogromną liczbę zapytań 
w krótkim czasie z jednego (DOS) lub wielu (DDOS) komputerów jednocześnie. 
 Infobot równieŜ padł ofiarą takiego ataku i musieliśmy przedsięwziąć kroki, aby 
zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Wykorzystaliśmy moŜliwość blokowania 
uŜytkowników dostępną w protokole Gadu-Gadu a takŜe w samej bibliotece libgadu. 
Stworzyliśmy system, który przy kaŜdej wiadomości zapisuje w bazie danych identyfikator 
uŜytkownika który ją wysłał oraz czas jej przyjścia. Baza przechowuje wiadomości z 
ostatnich kilku sekund, a program sprawdza, czy uŜytkownik nie przekroczył ustalonego 
przez nas limitu wiadomości. W przypadku jego przekroczenia zostaje zablokowany na okres 
5 minut. Początkowo system automatycznego blokowania uŜytkowników napisany był w 
perlu uwaŜanym za bardzo szybki i wydajny język skryptowy. W miarę zwiększania się 
liczby uŜytkowników jego wydajność niestety przestała być wystarczająca. Problem ten został 
dostrzeŜony później przez Gadu-Gadu i obecnie same serwery tej sieci blokują na okres około 
24 godzin uŜytkowników, którzy wysyłają duŜe ilości wiadomości. 
 
4.2. AGREGACJA INFORMACJI 
 
 Informacje dostępne w Infobocie pobierane są z róŜnych stron www dostępnych w 
Internecie. W związku z tym naleŜy zwrócić uwagę na kilka problemów z tym związanych. 



Dane muszą zostać przeparsowane z kodu HTML do czystego tekstu gotowego do wysłania 
uŜytkownikowi. Kolejnym problemem jest to, Ŝe strony internetowe uŜywają róŜnego 
kodowania znaków narodowych. W sieci Gadu-Gadu uŜywane jest kodowanie CP-1250, co 
ogranicza moŜliwość wysyłania wielu znaków diakrytycznych w takich językach jak np. 
francuski. Poza tym przy pobieraniu informacji ze stron trzeba brać pod uwagę zmiany ich 
wyglądu oraz czasową niedostępność. Warto napisać uniwersalny kod parsujący tak aby nie 
był czuły na mniejsze zmiany. 
 Istotnym jest równieŜ to, aby niektóre dane były pobierane regularnie. Za aktualność 
prognozy pogody, wyników lotto i programu telewizyjnego odpowiedzialny jest program 
cron. Jest to uniksowe narzędzie do zautomatyzowanego uruchamiania zadań o określonej 
porze. 
 
4.3. POPRAWIANIE BŁĘDÓW UśYTKOWNIKÓW  
 
 Funkcja ort, czyli słownik ortograficzny potrafi nie tylko określić, czy dane słowo 
znajduje się w słowniku, ale takŜe w przypadku błędnego wpisania słowa zasugerować jego 
poprawną pisownię. Zasada działania jest mało wyrafinowana, ale dobrze spełnia swoją rolę. 
Jeśli podane słowo nie zostanie znalezione w słowniku, na jego podstawie tworzone jest 
wyraŜenie regularne. KaŜde wystąpienie głosek takich jak rz, Ŝ itd. jest zamieniane na [rz|Ŝ] 
co w składni wyraŜeń regularnych oznacza, Ŝe w danym miejscu moŜe wystąpić głoska rz lub 
Ŝ. Przykładowo, jeśli wpiszemy słowo rzułw zostanie ono zamienione na wyraŜenie regularne 
[rz|Ŝ][u|ó]łw. Następnie zostanie ono porównane z listą słów danego języka, aŜ zostanie 
znalezione pasujące słowo. Docelowo kaŜde polecenie będzie uzupełnione o taką 
funkcjonalność. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W Infobocie musimy stosować rozwiązania działające moŜliwie jak najszybciej ze 
względu na to, Ŝe wszystko odbywa się na serwerze i nie moŜna zrzucić Ŝadnych obliczeń na 



stronę klienta. Z tego teŜ względu nie moŜemy np. zastosować dla kaŜdej wiadomości z 
potencjalną literówką algorytmu Levenshteina słuŜącego do znajdowania odległości 
edycyjnej. Odległość edycyjna to liczba działań, jakie trzeba wykonać na jednym tekście, aby 
przekształcić go w drugi. Takim działaniem moŜe być zamiana znaku na inny, usunięcie 
znaku bądź jego dodanie. Przykładowo odległość edycyjna między słowami koza i kora 
wynosi 1, gdyŜ wystarczy zamienić literę z na r. Ciekawym dodatkiem do tego algorytmu 
przy szukaniu prawidłowego wyrazu byłoby uwzględnianie połoŜenia klawiszy na 
klawiaturze wg danego układu klawiatury. 
 Taka analiza przy szukaniu odległości edycyjnej między dwoma wyrazami nie trwa 
co prawda długo, ale takiego porównania trzeba dokonać dla setek tysięcy wyrazów. Ich listę 
moŜna ograniczyć zakładając na przykład, Ŝe pierwsza litera wpisanego przez uŜytkownika 
wyrazu będzie poprawna oraz Ŝe róŜnica w długości między nim, a szukanym poprawnym 
wyrazem nie będzie większa niŜ 1. Wtedy dostajemy do porównania listę kilku tysięcy 
wyrazów i takie porównanie trwa około sekundy. Nadal jest to jednak czas, na który nie 
moŜemy sobie pozwolić. Dlatego teŜ opracowaliśmy prostszą, ale i o wiele szybszą metodę. 
Polega ona na stworzeniu dla danego języka bazy, w której kluczami są wyrazy z 
posortowanymi literami, a odpowiednimi wartościami wyrazy. Weźmy na przykład słowo 
'kanapka'. Po posortowaniu w nim liter w sposób rosnący otrzymamy 'aaakknp'. Baza taka jest 
indeksowana po kluczach, więc znalezienie odpowiedniej wartości jest bardzo szybkie. Mając 
teraz do sprawdzenia błędnie napisany wyraz 'kanapak' równieŜ dokonujemy w nim 
rosnącego sortowania liter i otrzymujemy 'aaakknp', sprawdzamy wartość takiego klucza w 
bazie i dostajemy prawidłowy wyraz 'kanapka'. Jak widać metoda ta jest bardzo prosta. Jest 
ona niestety skuteczna tylko dla błędów przestawienia liter i nie radzi sobie z nadmiarowymi 
literami, ich brakiem, bądź zamianą na inną literę. 
 Połączenie tych metod będzie świetnym narzędziem do wyłapywania róŜnych 
błędów. Przy analizie tego zagadnienia wykorzystana zostanie cała historia wiadomości jakie 
zostały wysłane do Infobota, a więc ponad czterdzieści milionów zapytań. Z tej listy zostaną 
wyłapane słowa spoza słownika danego języka. Mając listę słów z potencjalnymi literówkami 
czy teŜ innymi błędami popełnionymi przez uŜytkowników stworzona zostanie baza danych 
wyrazów z błędną pisownią i ich prawidłowymi odpowiednikami. 
 
4.4. MECHANIZM SUGESTII 
 
 Trudno jest stworzyć oprogramowanie całkowicie wolne od błędów. Dlatego teŜ 
wprowadziliśmy w Infobocie mechanizm zgłaszania przez uŜytkowników sugestii i błędów. 
Pozwala to nam na utrzymywanie bazy danych z informacjami o wykrytych błędach i ich 
regularne eliminowanie. Dzięki temu uŜytkownicy mają bezpośredni wpływ na jakość 
naszego projektu. 
 
4.5. BAZY DANYCH 
 
 Systemy zarządzania bazami danych umoŜliwiają łatwe przechowywanie i szybki 
dostęp do informacji. MoŜna wyróŜnić takie systemy działające w architekturze klient-serwer 
oraz działające bez udziału serwera. W tych pierwszych serwer udostępnia klientom dane i to 
serwer zapewnia jednoczesny dostęp do danych (zarówno ich odczyt jak i zapis). Dobrze jest 
gdy taki serwer spełnia załoŜenia ACID - atomicity (atomowość), consistency (spójność), 
isolation (izolację), durability (trwałość). Systemy typu klient-serwer przez konieczność 
komunikacji międzyprocesowej między obiema stronami są niestety wolniejsze od systemów 
działających bez serwera.  
 Przykładem szybkiego bezserwerowego systemu bazodanowego jest SQLite[6] 



obsługujący większość składni języka SQL. Język ten jest standardem w komunikacji z 
serwerami relacyjnych baz danych i umoŜliwia proste operowanie informacjami zawartymi w 
bazie. UŜytkownik nie musi wiedzieć w jaki sposób informacje są przechowywane w bazie 
danych - wystarczy, Ŝe zna składnię języka SQL. Bezserwerowe systemy bazodanowe 
umoŜliwiają takŜe przechowywanie bazy danych bezpośrednio w pamięci RAM zamiast na 
dysku co przekłada się na jeszcze większą wydajność. 
 SQLite był stosowany w projekcie Infobot przez bardzo długi czas. Rozwiązanie to 
sprawdzało się doskonale lecz wraz ze zwiększaniem się liczby uŜytkowników Infobota 
okazało się, Ŝe trudniej wykorzystać je w sytuacjach gdy do bazy zapisuje dane wiele 
procesów jednocześnie. 
 Istnieją co prawda mechanizmy oczekiwania na dostępność bazy do zapisu, ale w 
praktyce nie zawsze jest to w pełni skuteczne. Wymusiło to na nas zmianę systemu 
bazodanowego. Lepszym rozwiązaniem okazała się Berkeley DB[7] firmowana obecnie przez 
Oracle. W bazie tej dane zapisywane są jako klucz - wartość, jednakŜe wartością mogą być 
struktury danych i dzięki temu nie ma problemu ze składowaniem bardziej skomplikowanych 
informacji. Berkeley DB bez problemu radzi sobie ze zduplikowanymi wpisami, 
równoległym dostępem przez wiele procesów i to zarówno jeśli chodzi o odczytywanie jak i 
zapisywanie danych (MVCC - Multi Version Concurrency Control). Te wszystkie cechy 
sprawiają, Ŝe baza ta jest wyjątkowo szybka i niweluje to jej minusy takie jak to, Ŝe nie jest 
relacyjną bazą danych i nie obsługuje języka zapytań SQL. System Berkeley DB okazał się 
dla nas idealnym rozwiązaniem - między innymi przy zapobieganiu atakom Denial of Service. 
 
5. ALTERNATYWNE SPOSOBY DOSTĘPU 
 
 Z Infobota moŜna jednak korzystać nie tylko w sieci Gadu-Gadu. Jest takŜe dostępny 
przez telefony komórkowe, w otwartej sieci Jabber/XMPP[8] a nawet przez pocztę Google 
Mail. 
 
5.1. INFOBOT MOBILE 
 
 Infobot Mobile jest wersją Infobota działającą w oparciu o SMSy. UŜytkownik moŜe 
wysłać z telefonu komórkowego krótką wiadomość zawierającą polecenie Infobota na 
specjalny numer udostępniony przez operatora sieci GSM, który następnie wysyła tę 
wiadomość  jako e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Za obsługę poczty po stronie naszego serwera odpowiedzialny jest program 
procmail. Jest on podstawowym systemem dostarczania poczty na systemach uniksowych. 
Odebrana wiadomość po przeparsowaniu przez procmail trafia do Infobota. Następnie 
odpowiednio przygotowana przez niego odpowiedź przesyłana jest z powrotem 
uŜytkownikowi. 
 
 
5.2. JABBER/XMPP 
 
 Jabber/XMPP jest otwartą i bardzo popularną siecią komunikacji błyskawicznej 
opartą o XML. Szacuje się, Ŝe korzysta z niej około 50 milionów ludzi. O zaletach tego 
protokołu moŜe świadczyć fakt, Ŝe został on wybrany przez Google dla swojego 
komunikatora Google Talk. W Internecie dostępnych jest wiele zdecentralizowanych 
serwerów Jabbera, a oprócz tego kaŜdy moŜe uruchomić własny. My równieŜ skorzystaliśmy 
z takiej moŜliwości udostępniając usługi Infobota w oparciu o serwer w domenie 
jabber.infobot.pl. UŜytkownik sam moŜe wybrać z jakich poleceń chce korzystać 
umieszczając odpowiednie kontakty na swojej liście znajomych. Przykładowo aby skorzystać 
ze słownika angielsko-polskiego naleŜy dodać do listy kontaktów angpol@jabber.infobot.pl. 
 
5.3. GMAIL 
 
 Gogle Mail pozwala dodawać do ksiąŜki adresowej kontakty z sieci Jabber/XMPP. 
Oznacza to, Ŝe gdy dodamy do naszej ksiąŜki wspomniany juŜ słownik 
angpol@jabber.infobot.pl, będziemy mogli korzystać z niego równieŜ poprzez interfejs 
WWW. Rozwiązanie takie nie wymaga zainstalowanego komunikatora i sprawdza się 
doskonale np. podczas pisania e-maili. 
 
6. PODSUMOWANIE 
 
 Komunikatory internetowe są środkiem masowej komunikacji. Komunikacja to 
zarówno łączność jak i informacja. Na co dzień błyskawiczną łączność z naszymi 
przyjaciółmi zapewniają nam róŜne komunikatory. Informacje natomiast rozsiane są w 
Internecie. W ramach projektu Infobot.pl staramy się łączyć te dwie rzeczy. UwaŜamy, ze 
takie rozwiązanie dające bardzo duŜej grupie internautów oszczędność czasu poprzez szybki 
dostęp do informacji było i jest potrzebne. 
 Do tej pory z Infobota skorzystało ponad 400 tysięcy osób, które napisały przeszło 
40 milionów wiadomości. Liczymy na to, Ŝe coraz więcej osób będzie odkrywać zalety 
Infobota i będą chętnie korzystać z jego rozwiązań. 
 
 
PRZYPISY: 
 
 [1] http://www.alicebot.org/ 
 [2] http://www.jabberwacky.com/ 
 [3] http://www.infobot.pl/ 
 [4] http://www.gadu-gadu.pl/ 
 [5] http://ekg.chmurka.net/ 
 [6] http://www.sqlite.org/ 
 [7] http://www.oracle.com/database/berkeley-db.html 
 [8] http://www.jabber.org/ 


