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ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БОТА В 

ЗАДАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
У статті приведена загальна методологія оцінки ефективності роботи бота в заданому середовищі. Наведені 

загальні відомості про таке явище в інформаційних технологіях як бот, для спрощення розуміння роботи 

методології. Використання даної методології передбачає наявність багатьох факторів оцінки, що ускладнює її 

уніфікацію і можливість використання без будь яких змін для роботи з різноманітними типами ботів. Наявність 

великої кількості факторів оцінки не дивлячись на ускладнення методології в цілому дозволяє проводити досить 

точну оцінку ефективності роботи бота та дозволяє проводити первинний аналіз бота тільки на основі 

результатів отриманих під час використання методології оцінки ефективності роботи бота в заданому 

середовищі.  
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ВСТУП 

На сьогоднішній день розвиток інформа-

ційних технологій в світі все більше спрямо-

вується на дослідження і використання мето-

дів штучного інтелекту і його похідних. Особ-

ливостями цих методів є виконання постав-

лених завдань із деяким відсотком творчості, 

тобто імітування роботи людини. Боти є яскра-

вими представниками технологій штучного 

інтелекту бо вони використовують всі ці 

засоби і майже повністю імітують роботу 

людини із будь яким програмним продуктом. З 

цього можна зробити висновок що для 

дослідження і покращення їх роботи необхідно 

розробити методологію котра дозволяла би 

оцінити ефективність роботи бота в заданому 

середовищі, на основі котрої можна робити 

висновки про його роботу та параметри. 

Метою статті є розробка загальної методо-

логії оцінки роботи бота в заданих умовах. 

Особливістю розроблюваної методології є 

те, що аналіз буде проводитися на основі 

зібраних під час роботи боту даних, без участі 

оператора на етапі оцінки даних. Оператор 

буде бачити тільки звіт з оцінкою ефектив-

ності роботи бота в заданому середовищі, та 

забрані під час роботи боту параметрі, котрі 

дозволять у разі неактуальної оцінки змінити 

фактори оцінки.  

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 

Бот(скорочено від робот) – це спеціальна 

комп’ютерна програма, або комплекс програм, 

котрі здатні автоматично, або за заздалегідь 

заданим алгоритмом виконувати комплекс дій 

використовуючи для цього інтерфейс котрий 

розрахований для користування людиною. 

Взагалі, до програм ботів зараз відносять 

будь які програми, котрі хоча б частково 

виконують функції людини в роботи з будь 

яким програмним продуктом. 

Оцінка ефективності роботи бота може 

бути дуже складним завданням, насамперед 

через те, що на сьогоднішній день існує дуже 

велика кількість ботів, котрі працюють за 

різними принципами і використовують різні 

методи досягнення рішень. Через це методи, 

котрі можливо використовувати при оцінці 

ефективності роботи одного бота, можуть 

буди зовсім недоречні про оцінці роботи 

іншого бота. Також, навіть про оцінці ботів 

котрі належать до одного класу, та можуть 

виконувати майже однакові завдання велика 

кількість параметрів, котрі можливо оцінюва-

ти тільки ускладнюють це завдання.   

Через це, на сьогоднішній день немає 

ніяких формул, чи загальних інструкцій згідно 

з котрими можна було б оцінити ефективність 

роботи бота.  
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Тому для оцінки ефективності роботи бота 

необхідно насамперед вибрати фактори, котрі 

критично впливають на роботу бота і першо-

рядні для оцінки. В загальному випадку це такі 

фактори: 

1. вид середовища, в котрому працює бот; 

2. правила, котрі працюють в цьому 

середовищі; 

3. методи досягнення цілі; 

4. виконання ботом поставленого завдання; 

Під середовищем в котрому працює бот в 

даному випадку розуміється, комп’ютерна 

програма чи будь який інший програмний 

продукт, в котрому буде працювати бот. В 

залежності від виду боту це може бути 

Інтернет сайт, комп’ютерна програма чи 

комп’ютерна гра, також це може бути 

операційна система. До поняття середовища 

також слід відносити об’єкти котрі також 

існують в ньому і з котрими може взаємодіяти 

бот. Це можуть бути елементи інтерфейсу 

комп’ютерної програми, діалогове вікно в чаті, 

чи навіть елементи програмного коду, з 

котрими взаємодіє бот для виконання 

поставленої перед ним задаючи. 

Під правилами, котрі працюють у середови-

щі в даному випадку розуміється послідов-

ність дій, котра виконується у середовищі без 

участі та впливу бота. Також до правил можна 

віднести характеристики котрими потрібно 

наділити бота, для того щоб він міг коректно 

працювати в обраному середовищі. Також до 

правил поведінки необхідно віднести функції 

та методи, котрі може використовувати бот у 

заданому середовищі без пошкодження 

середовища своєю роботою. 

До методів досягнення відносяться корисні 

дії бота. Поділення дій котрі виконує бот на 

користі, нейтральні, і не корисні є основою 

даної методологію. До корисних дій як 

правило відносять ті дії, котрі тим чи іншим 

чином сприяють досягненню цілі бота, до 

нейтральних дій відносять ті дії, котрі ні як не 

впливають на досягнення цілі, а до не 

корисних дій відносять ті дії, котрі навпаки 

віддаляють бота від поставленої перед ним 

цілі. Але також треба розуміти, що не всі 

корисні дії є однаково ефективними, і як 

правило необхідно ввести коефіцієнт 

корисності для цих дій, згідно до обраної 

предметної області. 

Останній параметр необхідний для 

відстеження факту виконання ботом 

поставлених перед ним цілей. Хоча це є одним 

з найпростіших параметрів, можна вважати 

його найголовнішим, бо як зазначалося вище, 

скільки б корисних і правильних дій не робив 

бот, якщо він не виконає поставлену перед 

ним ціль, він є не ефективним.  

Отже, для того щоб оцінити ефективність 

роботи бота, треба ураховуючи всі факторі, що 

наведені вище, створити перелік подій, та дій 

котрі може виконати бот на основі котрих 

можна буде дати оцінку роботі бота, і на 

основі цієї оцінки можна буде говорити про 

ефективність роботи бота в заданому 

середовищі. Всі ці фактори мають бути чітко 

визначені та описані для полегшення задачі 

оцінки ефективності роботи бота. Тому однією 

з найважливіших завдань для цього є розробка 

і формалізація середовища в котрому будуть 

змагатися боти, розробка необхідного набору 

правил котрі будуть діяти в цьому середовищі 

а також розробка актуального для цього 

середовища набору цілей котрі можуть бути 

поставлені перед ботом.      

Висновок 

Таким чином, розроблена методологія 

дозволяє з великим ступенем точності 

підібрати необхідний набор параметрів, згідно 

з котрими можна буде оцінити ефективність 

роботи бота в заданому середовищі. 
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Бровко Д.Ю., Шаховська Н.Б. 

ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЕФЕКТИВНОСТИ РАБОТИ БОТА В ЗАДАНОЙ СРЕДЕ 

В статье приведена общая методология оценки эффективности работы бота в заданной среде. Приведены общие 

сведения о таком явлении в информационных технологиях как бот, для упрощения понимания работы методологии. 

Использование данной методологии предполагает наличие многих факторов оценки, что затрудняет ее 

унификацию и возможность использования без каких-либо изменений для работы с различными типами ботов. 

Наличие большого количества факторов оценки несмотря на осложнения методологии в целом позволяет 

проводить достаточно точную оценку эффективности работы бота и позволяет проводить первичный анализ 

бота только на основе результатов полученных при использовании методологии оценки эффективности работы 

бота в заданной среде. 

Ключевые слова - оценка эффективности работы бота, бот, первичный анализ 

 

Brovko D., Shakhovska N. 

GENERAL METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE BOT IN A GIVEN 

ENVIRONMENT 

The article gives a general methodology for assessing the performance of a bot in a given environment. The general 

information about such phenomenon in information technologies as bot is given, for simplification of understanding of 

methodology work. The use of this methodology involves the presence of many evaluation factors, which complicates its 

unification and the ability to use without any changes to work with various types of bots. The presence of a large number of 

evaluation factors, despite the complexity of the methodology as a whole, allows us to conduct a fairly accurate assessment of 

the efficiency of the bot and allows for initial analysis of the bot only based on the results obtained when using the 

methodology of assessing the performance of the bot in a given environment. 

Keywords - estimation of bot work efficiency, bot, initial analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


