
ДОПОВІДЬ 

Доброго дня, шановні члени державної комісії. До Вашої уваги 

представляється магістерська робота на тему: «Дослідження технологій мовного 

керування для мобільних застосувань». 

 

Гостра необхідність у технологіях мовного керування набуває актуальності. 

Все більше різних сфер життя, різні сфери послуг потребують автоматизації з 

використанням засобів, що розпізнають людську мову. Вже зараз є можливість 

автоматизувати анкетування, збір інформації та інформування населення. Все 

більше систем, побутової техніки та роботів мають голосовий інтерфейс 

управління. Голосове керування в салоні автомобіля також є прикладом 

актуальності даної теми. Для деяких людей не є зручним чи взагалі можливим 

використання звичних для нас інтерфейсів, то ж голосове керування може бути 

для них значним поліпшенням чи єдиним варіантом використання функцій.  



 

Найпопулярнішим рішенням використання мовного керування серед сфер 

послуг є чат-бот. Це запрограмований співбесідник, який допомагає користувачам 

виконати певну дію, знайти відповіді на питання та, загалом, виконує примітивні і 

найпопулярніші сценарії поведінки клієнтів. Зокрема сфери використання: 

бронювання послуг, замовлення їжи та продуктів, консультація банків, медицина 

(тобто замовлення лік, консультація, бронювання візиту до лікаря тощо), туризм 

(пошук білетів, готелів тощо) та електронна комерція, тобто онлайн магазини.  

 

Отже, мета дослідження це підвищення ефективності обробки голосових 

запитів користувачів за рахунок використання штучного інтелекту. Для 

досягнення цієї мети, необхідно виконати наступні кроки: 

 провести аналіз існуючих методів обробки природної мови  



 розробити модель інтелектуального обробника запитів  

 розробити інформаційну технологію 

 провести експерименти та оцінити роботу мобільної системи 

 

Розглянемо структура співрозмовника. На слайді Ви бачите спрощену 

модель поведінки інтелекту. Це цикл, який запускає користувач. Він робить 

мовний запит. Програма розпізнає спочатку саму мову у вигляді звукових хвиль. 

Наступним кроком необхідно зрозуміти, що саме сказав користувач, тобто 

семантично декодувати повідомлення. Знайти ключові слова, на які опирається 

бот. Залежно від цих слів, програма керує діалогом, тобто перенаправляє 

користувача по інтерфейсу, намагається виконати команду. При завершені дії роб, 

як співрозмовник, повинен повідомити користувачу про те, що щось змінилось і 

тепер є якісь нові опції. Для цього формується сам текст мовного потоку і 

наступним кроком цей потік синтезується у мову. Додається голос, який 

проговорює обраний текст і далі програма очікує нових рішень і команд від 

користувача. 



 

Як було зазначено раніше, вже існують можливості і потужності для 

створення програм, які допомагають автоматизувати обробку запитів від реальних 

користувачів. У квітні 2016 року Facebook реалізував двигун Facebook Bot Engine 

на базі технології Wit.ai. Wit.ai працює з сервера у хмарі та побудований для 

розгортання співрозмовників на платформі Facebook Messenger. Двигун 

використовує машинне навчання (Machine Learning, ML). Фреймворку подаються 

зразки розмови, і він може обробляти багато різних варіантів тих самих питань. 

Наступним інструментом є Microsoft Bot Framework [5-6]. Корпорація 

Майкрософт оголосила про свій Bot Framework майже одночасно з Facebook. 

Фреймворк складається з кількох частин: BotBuilderSDKfor.NET (доступний як 

пакет NuGet), Bot Connector (інтеграційний компонент), LUIS.ai (компонент 

розуміння природної мови, є частиною Microsoft Cognitive Service), 

BotFrameworkEmulator (для тестування спілкування зі співрозмовником до його 

публікації). Azure Cognitive Services – це хмарні служби штучного інтелекту, які 

допомагають розробникам створювати програми з когнітивним інтелектом, не 

маючи досвіду роботи із засобами штучного інтелекту, обробки та аналізу даних. 

Вони доступні через API REST і пакети SDK клієнтської бібліотеки на багатьох 

популярних мовах розробки. 



 

JavaScript – мова, яка у своїй основі містить скрипт. Це документ, що описує 

дії, необхідні для обробки та виконання. Працювати зі скриптами зможе кожен 

браузер, що робить мову кросплатформною. На практиці використовується у 

вигляді програмного доступу до об'єктів софту, що вбудовується для 

забезпечення. На слайді приведено переваги даної мови. 

 

ReactNative є одним з найпопулярніших фреймворків, які використовують 

JavaScript у сучасному світі. Він відомий своїми плюсами у створенні нативних 

додатків для платформ Android та iOS. React Native надає розробникам недорогий 

спосіб створення кросплатформових додатків за допомогою React Native. Замість 

створення двох різних програм для Android та iOS, розробник може 

використовувати один і той же код для обох платформ. Розробники 



використовують різні готові компоненти для створення функцій програм швидше, 

ніж будь-коли. На React Nativeлегше писати код у порівнянні з іншими 

платформами розробки. Цим і зумовлені переваги данного фреймворку, які Ви 

бачите на слайді. 

 

JetBrains WebStorm — інтегроване середовище розробки JavaScript, CSS & 

HTML від компанії JetBrains, розроблене на основі платформи IntelliJ IDEA. 

WebStorm забезпечує автодоповнення, аналіз коду на льоту, навігацію за кодом, 

рефакторинг, налагодження та інтеграцію з системами управління версіями. 

Інтерфейс програми надано на слайді. 

 

 



Математична модель. На базі цієї моделі було розроблено застосунок В 

основі моделі інтелектуального обробника запитів на основі паралельного 

алгоритму та підсистеми обробки природної мови лежить формальна система 

даного виду. Типові завдання, які можна вирішити за допомогою цієї моделі: 

− розуміння тексту, з можливістю вилучення Намірів та Параметрів; 

− обробка Наміру та Параметрів, підтримка розмови з користувачем, 

запит необхідних Параметрів у формі діалогу та виконання Дії; 

− підтримка Контекстів діалогів. 

 

Тепер, дозвольте продемонструвати Вам результати роботи. (Запуск за 

стосунку та демонстрація поведінки) 

 



Отже, у ході дослідження мовного керування у мобільних за стосунках було 

розроблено математичну модель обробника запитів. Представлено систему 

аналізу тексту та різні реакції на мовний запит і у результаті реалізовано моільний 

за стосунок з мовним керуванням. 

 

На цьому в мене все. Я готовий відповісти на запитання шановної державної 

комісії. Дякую за увагу. 

 


