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Стаття присвячена дослідженню питання побудови інтелектуальних систем типу «віртуальний співбесідник», 

інакше кажучи, чат-ботів. Проаналізовано сучасний стан проблеми, обґрунтована актуальність теми 

автоматичного аналізу повідомлень на натуральній мові. Визначені основні теоретичні та методичні підходи до 

генерації тексту на основі попередньої історії повідомлень. Сформульовано пропозиції щодо типу на структури 

використовуваних штучних мереж. Розглянуто методи покращення роботи системи на основі якісного аналізу 

текстової інформації. Зроблено висновки з приводу прикладної цінності інтелектуальних систем такого типу та 

окреслено перспективи подальшої роботи в цьому напрямку.  
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Постановка проблеми. Останнім часом в 

IT-індустрії стрімко набирає популярність 

напрям побудови чат-ботів. Узагальнено, чат-

бот є програмою, яка може імітувати ведення 

осмисленого діалогу з користувачем на 

зрозумілій йому мові з використанням тексту 

або мови. Метою такого діалогу, як правило, є 

виконання ботом команд і запитів 

користувача. В останні роки всі, чий бізнес 

пов'язаний з електронною комерцією, 

починають готуватися до змін, пов'язаних з 

масовим проникненням на ринок чат-ботів. 

Сьогодні майже 20 млн. жителів України 

регулярно користуються мессенджерами. 

Компанії починають все активніше 

користуватися цим каналом для продажу та 

просування. Всім, хто пов'язаний з розробкою, 

дизайном і маркетингом доведеться освоювати 

нову логіку комунікацій, шукати нові 

технологічні прийоми і виробляти нову етику. 

Однак головна революція очікується в секторі 

аналізу даних. І торкнеться вона як 

постачальників послуг аналітики, так і 

маркетологів і власників бізнесу, яким 

доведеться навчитися оперувати абсолютно 

новими метриками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

За даними аналітичних агентств, починаючи з 

2014 року ринок інструментів для 

семантичного аналізу текстів буде рости на 

25,2% щорічно і до 2020 року він досягне 

позначки в $ 6,5 млрд.  

Хоча екосистема, пов’язана з чат-ботами, 

знаходиться в зародковому стані, на ринку 

з'явилося вже кілька компаній, що пропонують 

послуги аналітики для розробників і власників 

автоматичних діалогових систем. Серед 

найвідоміших - Dashbot, який отримав в 2016 

році $ 2 млн інвестицій. Інші відомі гравці - 

Botanalyics і Botmetrics. 

В основі унікальної пропозиції кожної з цих 

компаній лежить ідея, яка для нас, як для 

фахівців у сфері інформаційних технологій , 

очевидна давно. Для того, щоб ефективно 
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використовувати нову технологію комунікації 

з користувачами, потрібні нові метрики - їх ще 

належить винайти. Звичайно, такі класичні по-

казники, як конверсія з контакту в покупки або 

retension (частка користувачів, які звертаються 

до продукту повторно), не втратять своє зна-

чення. Таким чином потрібно якось «вимі-

ряти» зміст бесіди на природній мові. У тако-

му діалозі є ряд параметрів, які неможливо 

виміряти за допомогою Google Analytics. Ці 

параметри і стануть ключовими не тільки для 

власників ботів, але і для всіх, хто веде бізнес в 

Інтернеті і хоче користуватися даними для 

вивчення своєї аудиторії. 

В аналізі роботи чат-ботів з «сухого» світу 

кількісного аналізу ми переходимо в світ мови 

і спілкування, від кількісних методів аналізу - 

до якісних. І хоча системи для аналізу настрою 

і загального емоційного фону текстових пові-

домлень (такі, як Semantria або Lexalytics) 

існують на ринку вже давно і використову-

ються для моніторингу соціальних медіа, зав-

дання сьогоднішнього дня – використо-вувати 

їх в реальному часі і інтегрувати їх з чат-

ботами, змушуючи ботів міняти тон або зміст 

бесіди в залежності від настрою користувача. 

Однак суть того, що відбувається під час 

бесіди людини з чат-ботом може вислизнути, 

якщо аналізувати діалог просто як текст. Адже 

мова йде про обмін, комунікації і в кінцевому 

рахунку - про поведінку. Botanalytics або Glass 

Box, наприклад, пропонують використовувати 

поведінковий аналіз для того, щоб навчити 

чат-ботів підбирати найкращий час для 

відправки повідомлень і варіювати діалог в 

залежності від етапу «життєвого циклу», на 

якому знаходиться користувач. 

Мета статті. Огляд області аналітики для 

чат-ботів, пов'язаний з персоналізацією і його 

вплив на електронний маркетинг. Мова йде 

про обробку природної мови, в особливості 

розмовного стилю, та націлення повідомлень 

чат-бота на користувачів з певної пошукової 

історією або параметрами соціального 

профілю.  

Основні результати дослідження. 

Звичайно, сучасні програми-співрозмовники - 

лише спроби імітувати розумний діалог з 

машиною. Найпростішою моделлю 

спілкування є база питань і відповідей до них. 

В даному випадку виникає проблема опису 

бази знань і реалізація програми 

інтерпретатора. Мова розмітки бази знань 

може включати в себе патерни питань і 

відповідні їм шаблони відповідей, також 

передісторію діалогів до них і назва 

відповідної теми спілкування. Альтер-

нативним варіантом створення програми 

віртуального співрозмовника є використання 

алгоритмів машинного навчання на базі 

діалогів спілкування, саме штучні нейронні 

мережі (ШНМ). Відповідною моделлю ШНМ 

є рекурентна нейронна мережа, здатна 

зберігати, узагальнювати і прогнозувати різні 

послідовності. Здібний до навчання чат-бот 

шукає відповіді на схожі питання в своїй базі 

діалогів, і іноді навіть створювати нові 

шаблони. Але все одно «розум» його зазвичай 

строго обмежений зверху заданим алго-

ритмом. А ось бот з нейронною мережею, що 

працює за принципом питання на вході - 

відповідь на виході - теоретично нічим не 

обмежений. З цього випливає питання гене-

рації тексту за допомогою нейронної мережі. 

Кла-ичним способом генерації тексту є ней-

ронна модель мови (neural language model). 

Суть полягає в тому, що нейронної мережі 

дається завдання передбачити наступне слово, 

ви-одячи з n-попередніх. Слова на виході 

кодуються за принципом один вихідний 

нейрон - одне слово. Вхідні слова можна ко-

дувати таким же чином, або використовувати 

розподілене представлення слів у векторному 

прос-орі, де близькі за змістом слова знахо-

дяться на меншій відстані, ніж слова з різним 

змістом. Навченій нейронній мережі можна 

да-и початок тексту і отримати передбачення 

його закінчення (додаючи останнім перед-

бачене слово в кінець і застосувати нейронну 

мережу до нового, подовженого тексту). 
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Таким чином, можна створити модель 

відповідей зрештою ніяк не пов'язаних з фра-

зами співрозмовника. Очевидне рішення проб-

леми - подати на вхід попередні фрази діалогу. 

При цьому вхідний вектор сигналу надходить 

на групу нейронів INPUT, на групу нейронів 

CONTEXT - нульовий сигнал. Далі сигнал 

поширюється в групу нейронів прихованого 

шару HIDDEN, а потім перетво-рюється ними 

і потрапляє на нейрони вихід-ного шару 

OUTPUT. На наступній ітерації разом з 

вектором сигналу INPUT, на кон-текстну 

групу нейронів надходять копії сигна-лів з 

вихідного шару OUTPUT минулої ітерації 

(рис. 1). 

Рис. 1. Загальний вигляд структури рекурентної нейронної мережі. 

 

Структура рекурентної нейронної мережі 

для запам'ятовування пропозицій має 

наступний вигляд: шар CONTEXT, INPUT і 

OUTPUT мають по одному нейрону, значення 

сигналу на виході якого ставиться у 

відповідність індексу слова в наборі слів. 

Якщо розглядати задачу моделювання 

віртуального співрозмовника комплексно, то 

можна обійтися без візуалізації його реакції на 

текст, який Ви самі ввели. Для вирішення 

цього завдання пропонується використовувати 

оцінку тональності повідомлень за допомогою 

пошуку за спеціальним попередньо складеним 

словником. Однак тут же виникає проблема 

різноманіття словоформ, які будуть мати таке 

ж значення, але не будуть включені в словник. 

Але якщо попередньо проводити стемінг 

(виділення основи) або нормалізацію слів 

(приведення їх до словникової формі) то 

кількість непокритих слів значно зменшиться. 

Також для підвищення якості аналізу 

тональності повідомлень можна 

використовувати характеристику оберненої 

ваги лексем. Для кожного слова проводиться 

присвоювання ваги. TF (term frequency - 

частота слова) - відношення числа входження 

деякого слова до загальної кількості слів 

документа. Таким чином, оцінюється 

важливість слова t_i в межах окремого 

документа. 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑘𝑘
, 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) =

|𝐷|

|𝑑𝑖⊃𝑡𝑖|
 

Велику вагу в TF-IDF отримають слова з 

високою частотою в межах конкретного 

документа і з низькою частотою вживань в 

інших документах. 

Висновки та пропозиції. Все це дозволяє 

створювати щось на зразок ефекту емпатії в 

умовах діалогу чат-бота з людиною. Результа-

ти, отримані в ході аналізу технологічних 

можливостей для побудови інтелектуальних 

систем такого типу дозво-ляють нам говорити 

про те, що чат-боти воло-діють революційним 

потенціалом на ринку електронної комерції. 

Головний бар'єр на цьому шляху-мова, так як 

її особливості стають дуже важливими при та-

кому рівні аналізу, про який ми говоримо. Бот-

аналітика для україно-мовного сегмента - це 
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дуже перспективна ніша. Багато українських 

компаній займаються розробкою україно-

мовних чат-ботів, їм потрібні подібні рішення 

на додаток до їх екосистеми. 
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