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ВСТУП 

На сьогодні швидкий обмін інформацією це ключова необхідність для 

будь-якого типу бізнесу, громадських та державних установ. Створені 

системи передачі даних - електронні носії, месенджери, електронна пошта та 

інші, постійно пришвидшують уже існуючий темп нашого життя. 

  Для комерційних установ та бізнесу можливість швидко отримати, 

обробити, передати інформацію часто являється одним з аспектів розвитку та 

конкурентоспроможності. Це спричинено тим, що користувачі, на сьогодні, 

живуть у швидкому темпі онлайн-спілкування і надають перевагу тим, хто 

здатний миттєво реагувати на їх запити. І якщо раніше для того щоб постійно 

спілкуватися з людьми, компанії створювали штат телефонної підтримки, то 

зараз цю функцію на себе можуть взяти чат-боти. 

  Чат-бот - це програмне забезпечення, яке здатне провести 

комунікацію з клієнтом й відповісти на його основні питання, або допомогти 

оформити чи оплатити товар/послугу. Це дозволяє автоматизувати процеси у 

компанії та зекономити кошти. Сценарії чат-бота створюються на базі 

запитів користувачів, а також бізнес процесів компанії та можуть 

вдосконалюватися з часом.  

Розміщення чат-ботів відбувається у зручних для користувачів місцях. 

Наприклад, сайта компанії, або популярніх месенджерах таких як Telegram, 

Viber, Facebook Messenger. 

Об’єкт дослідження -  сучасні інформаційні системи 

Предмет дослідження - інформаційні системи страхової компанії на 

базі платформи Corezoid 

Мета роботи - дослідити функціональні можливості та засоби 

використання ботів у сучасних інформаційних системах та способи їх 

створення. 

Завдання роботи 

1. Дослідити функціональні можливості та засоби використання ботів в 

сучасних інформаційних системах 

2. Дослідити способи створення ботів у сучасних інформаційних 

системах 

3. Розробити інформаційну систему на базі платформи Corezoid 
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ГЛАВА 1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАСОБИ 

ВИКОРИСТАННЯ БОТІВ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

1.1. Призначення та різновиди ботів, що використовуються в 

інформаційних та соціальних мережах. 

 

Робот, або бот, а також інтернет-бот, www-бот тощо (англ.bot, скор. від 

англ. robot) — спеціальна програма, що виконує автоматично і/або за 

заданим розкладом які-небудь дії через ті ж інтереси, що й звичайний 

користувач.Під час обговорення комп'ютерних програм термін уживається в 

основному в застосуванні до Інтернету. Зазвичай боти призначаються для 

виконання роботи, одноманітної й повторюваної, з максимально можливою 

швидкістю (очевидно, набагато вищою за можливості людини). [1] 

Проста схема роботи бота представлена на рисунку 1.1:  

1.  Користувач бота віддає йому команду,  

2.  Бот передає команду на сервер, 

3.  Програма на сервері обробляє отриманий від бота запит, 

4.  Сервер віддає відповідь боту, 

5.  Бот виводить відповідь на вікні керування користувачеві. 

 

 

 

Рисунок 1.1 —  Схема роботи ботів 
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Боти поділяються на: 

- Чат-боти: боти, які імітують людську розмову, відповідаючи на певні 

фрази запрограмованими відповідями, це формує автоматичну 

переписку з поточним співрозмовником. Робота реалізується аналізом 

отриманого повідомлення та відправлення підготовленої відповіді з  

готової бази. 

- Сканери або пошуковий боти, які сканують контент на веб-сторінках 

по всьому Інтернету. Пошуковий робот, ще називають crawler, бот, 

павук, це комп'ютерний алгоритм  пошуку інформації в інтернеті. До 

складу якого входить  певна кількість комп'ютерів, з яких робляться 

переходи на веб-сторінки в декілька разів хутчіше, аніж користувач, 

який використовує веб-браузер. Павук вміє запитувати приблизно 1000 

різних веб- сторінок. 

- Соціальні боти: вузькоспеціалізована програма, створена для імітації 

поведінки людей у соцмережах. Такий тип, ботів,  працює на 

платформах соціальних мереж. Наприклад : Google+, LinkedIn, 

Facebook, StumbleUpon, YouTube, Twitter, reddit, Digg, MySpace, 

NowPublic, iWiW, orkut, Fark, Delicious, ВКонтакте, Hi5, Yahoo! Buzz, 

Vimeo. 

- Шкідливі боти: боти, які очищають контент, поширюють спам або 

проводять атаки щодо заповнення облікових даних 

- Чат боти  поділяються на види: 

- Кнопковий чат-бот. Це такий чат-робот з командами та кнопками,що  

має месенджер-інтерфейс, щоб не писати в бота текст, у користувача є 

можливість відповідати на запити/питання (по типам). Комунікація 

бота з людиною здійснюється натисканням кнопок, а програма 

відповідає на них як на команду. Такий чат бот більш за все 

наближений до звичайного мобільного додатку,але з деякою 
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відміністю, він немає власного інтерфейсу, і він використовує 

месенджер для роботи. 

- Текстові чат-боти. Наступний тип, можно сказати розумніший. він має 

значно більше функцій та можливостей. Наприклад, робот розуміє 

людську мову, але звісно, що рівень розуміння значно менше, аніж у 

людини. Коммуніція з таким ботом приближенна до реальною розмови, 

але має певні технічні моменти. Можливості  такого типу ширше 

кнопкових. Ці боти вміють зрозуміти людську мову, обробити запит, і 

видати на нього реакцію - відповідь в форматі діалогу. Такі чат боти 

спираються на системи розпізнавання мови, щоб спілкуватися з 

користувачами. Крім відповідей на заздалегідь підготовлені питання, 

робот може зрозуміти, про що йде мова по набору слів, і діалог 

відбувається  практично, як живий діалог людей. Уявимо ситуацію, що 

клієнт звертається у чатбот страхової компанії з простим питанням: 

"яка ціна страховки туристів для двох в Малайзію?". Бот може 

зрозуміти, на який продукт запитує ціну користувач, зробити 

орієнтовний підрахунок і дати відповідь так, як якщо б це був 

оператор: "Добрий день,<ІМ’Я КЛІЄНТА> страховка для двох в 

Малазію буде коштувати ....". Цей тип чат-ботів  може  виводити 

кнопки для більш швидкої навігації. Наприклад, якщо клієнт питає: 

"які бувають страховки?" - бот може запропонувати йому варіанти 

страховки на вибір, у вигляді кнопок, або дати посилання на відповідну 

статтю на сайті компанії. 

- Вбудовувані боти. Іnline чат-бот, називають вбудованим. Саме тут 

з'являється зручна можливість викликати чат-бот в будь-якому діалозі, 

просто написавши "@ нік бота". Бот відкриється в діалозі, і запропонує 

дії на вибір, а результат  буде відразу відправити співрозмовнику, з 

яким ви зараз розмовляєте.Наприклад, ви спілкуєтеся в діалозі з 

приятелем, і хочете поділиться з ним цікавим відео, в такому випадку 
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потрібно написати: "@youtube і частина назви відео", бот запропонує 

вам вибір, де зможемо обрати та відразу відправити співрозмовнику. 

Такий бот значно спрощує процес покупки - навіщо витрачати час на 

пошук сайту кафе, відкривати карту, якщо можна ввести назву кафе 

прямо в діалозі, і знайти де поїсти за лічені хвилини? 

- Сканери поділяються на види в залежності від обробки різного типу 

контенту: 

- Googlebot - основний пошуковий робот; 

- Googlebot News - робот для сканування новин; 

- Googlebot Images - робот для сканування зображень; 

- Googlebot Video - робот для сканування відео.Також спеціальні 

програми,для цифрових маркетологів, які сканують сайти для 

перевірки сайта з метою пошукової оптимізації. Наприклад screaming 

frog spider,netpeak. 

- Соціальні боти поділяються  на види: 

- Технічні боти —  які мають спеціально прописану програму. Мета цих 

роботів - накопичення лайків і коментарів під необхідним записом, 

створення великої кількості друзів для збільшення довіри до боту і 

поширення публікацій через репости. Це найбільш популярний вид 

ботів, який використовується в будь-яких соціальних мережах: 

ВКонтакті, MySpace, Instagram 

- Бойові боти  — основна ціль яких  зниження репутації, блокування 

необхідні акаунти в соціальній мережі, шляхом відправлення великої 

кількості скарг і негативних коментарів 

- Зливні боти — поширюють  інформацію. Спочатку використовуються 

спеціальні боти, які поводяться,  як реальні користувачі, але в певний 

момент починають  поширювати інсайдерську інформацію. Тим 

створюють  фальшиве джерело інформації. 
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- Гіперболізовані боти — призначені для викликання довіри клієнтів 

конкурента- замовника з подальшим створенням антиреклами. З 

першого погляду фейковий( не справжній) користувач повністю 

підтримує ідеологію і погляди опонента. Але в певний момент починає 

поширювати гіперболізовано (перебільшену) інформацію 

- Інтелектуальні бойові боти  — ціль таких ботів спілкуватися на 

вузькоспеціалізовану тематику в певній темі або группі. Крім цього, 

такі боти часто можуть переходити на образи чи провокаційні 

висловлювання щодо інших користувачів, тим самим відволікаючи 

увагу від основної теми бесіди.[2]                                                             

Шкідливі боти поділяються на: 

- Ботнет (англ.: botnet - мережевий бот) - вірус, що вражає кілька 

комп'ютерів в інтернеті, після чого з цих комп'ютерів він може 

проводити координовані DoS / DDoS-атаки на сервери сайтів-мішеней 

(мішені вибираються, людьми - господарями ботнетів). 

- Email-боти. Це віруси, що використовують канал електронної пошти 

для свого поширення. Зазвичай вони є постачальник інших вірусів, але 

обидві ці функції - доставка і вплив - можуть бути суміщені в одному 

боті. 

- Спам-боти, Це боти які розсилають спам інформацію або відверті 

віруси через різні канали: електронну пошту, мобільний зв'язок (SMS) і 

ін.. На рисунку 1.2 зведені всі типи ботів.    
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Рисунок 1.2 . Типи боті      

                                                                                                                                                                        

1.2. Способи створення ботів в сучасних інформаційних та соціальних 

мережах  

Боти можуть розроблятися на різних мовах програмування. Найчастіше 

використовуються python, node.js, php  та операційна хмарна платформа 

corezoid.  

Для того, щоб обрати найкращий варіант для програмування розробки та 

підтримки  бота, зробимо порівняльний аналіз різних способів створення 

ботів. 

Python - високорівнева мова програмування загального призначення, 

орієнтований на підвищення продуктивності розробника і читання коду. 

Node.js - це середовище, яке дозволяє використовувати JavaScript як 

для внутрішньої, так і для зовнішньої розробки, що вирішує деякі проблеми 

сумісності.  
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Php - скриптова мова загального призначення, інтенсивно 

застосовується для розробки веб-додатків. В даний час підтримується 

переважною більшістю хостинг-провайдерів і є одним з лідерів серед мов, що 

застосовуються для створення динамічних веб-сайтів.[3] 

 

Переваги та недоліки мов программування представленні в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1.Переваги та недоліки мов програмування для задач створення 

ботів 

Мова програмування: 
Переваги: Недоліки: 

Python  -Має велике комьюніті  

-Робота з меншою 

кількістю рядків коду 

-Потужні фреймворки з 

вичерпною 

документацією 

 

-Повільна швидкість 

виконання в порівнянні з 

скомпільований мовами 

програмування. 

Node.js -Node.js забезпечує 

високу продуктивність. 

-Node.js вимагає чіткої 

архітектури. 

(Це середовище, 

керована подіями, тому 

вона може запускати 

кілька подій одночасно, 

але тільки якщо 

відносини між ними 

добре написані). 
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-Не підтримує завдання з 

високою завантаженням 

процесора. (Важкий 

обчислювальний запит 

блокує обробку всіх 

інших завдань і 

уповільнює роботу 

програми, написаної на 

Node). 

-Недорозвинена 

документація 

(у порівнянні з Python ) 

php -Інтеграція баз даних. 

Підтримує безліч баз 

даних, таких як Oracle, 

MySQL 

-Швидкість обробки 

запитів. 

-Серверна мова 

програмування(вузькосп

еціалізована) 

 

Боти можуть бути створені за допомогою конструкторів. 

Конструктори ботів - це платформа, яка допомагає бізнесу автоматизувати 

процес комунікації з клієнтами за заздалегідь продуманим сценарієм. Багато 

ботів розроблять botmother, Puzzlebot , Chatformа. 

- botmother - це потужна CMS для чат-ботів, має інструменти для 

створення, редагування, спілкування з клієнтами і розгортання чат-

ботів відразу в Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, ВКонтакте і 

Одноклассниках. 
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- Puzzlebot - потужна платформа, яка підходить для конструювання 

складних ботів, а також для роботи з каналами і групами (постинг, 

статистика, модерація та інше). Сервіс з повним переліком звичайних і 

великою кількістю не звичайних можливостей. 

- Chatforma - цікавий сервіс, є вся необхідна функціональність: форма 

введення, інтернет-магазин, різні опитування, розсилки і все те, що 

повинно бути (немає тільки спілкування через бота). Є можливість 

створити теги для розпізнавання команд. Велика кількість сервісів для 

інтеграції. 

Найчастіше конструктор дає найпростіші функції для чат ботів: відповіді на 

питання за сценаріями; команди за ключовими словами; деякі здатні на 

обробку платежів, деякі - на збір і обробку даних. Розуміючи, що 

конструктори мають обмежений функціонал можливостей для розробки та 

розширення бота. Чат бот з конструктора не може робити складні алгоритми, 

яких немає в конструкторі, а конструктори, в основному, сконцентровані 

тільки на діалозі. Такі функції, як: знайти в пошуковій системі, відбери самі 

релевантні результати, забронюй квитки і т.п. - на конструкторі не зробити. 

Тому варто прийняти, що використовувати  конструктор доречно в 

заздалегідь чітких та простих схемах.  

Corezoid -  це хмарна операційна система з універсальною метамовою, яка , 

дозволяє швидко створювати нові і управляти існуючими API в єдиному 

інтерфейсі. Суть метамови полягає в структуруванні понять вихідної мови 

програмування і визначення більш складних понять через більш прості. 

Завдяки низькому порогу входу і інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, 

Corezoid дозволяє створювати, змінювати і підтримувати логіку процесів з 

управління програмного забезпечення. 

Anypoint Platform - повноцінна, уніфікована, гнучка платформа інтеграції, що 

дозволяє компаніям здійснювати трансформацію бізнесу через API-

інтерфейс. 
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Порівняння представлено на таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2. Порівняння інформаційних платформ 

Система: Переваги Недоліки 

Anypoint Platform -дозволяє зв'язуватися з 

рекордною кількістю 

протоколів: SOAP, REST, 

JMS, MQ, JBI, AQ, 

Caching, JavaSpaces, 

GigaSpaces, Email, IM, 

JCA, AS400 Data Queues, 

System I / O. 

-інтеграція додатків або 

систем безпосередньо або 

з використанням хмарних 

конекторів 

-використання конекторів 

"з коробки" для інтеграції 

SaaS додатків 

-створення і 

експонування (надання в 

публічний доступ) API 

-використання готових 

API 

-створення веб-сервісів 

керуючих 

повідомленнями від 

інших веб-сервісів 

-Неможливо зробити 

опис бізнес процесу в 

системі. 

-Потрібен зовнішній 

трігер для початку 

роботи. 

-Платна система 
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-створення інтерфейсів 

для експонування 

додатків (надання в 

публічний доступ) 

-інтеграція B2B з 

рішеннями, які просто 

захищати, мають високу 

ефективність і прості в 

розгортанні 

-опублікування додатків в 

хмарні сервіси 

Corezoid  -Будь-яка взаємодія з 

зовнішніми службами або 

базами даних 

відбувається тільки через 

API. 

Corezoid отримує дані в 

форматі JSON / XML / 

NPV методом HTTP 

POST. 

Для передачі даних 

Corezoid підтримує 

виклики зовнішнього API 

в форматах JSON (HTTP 

POST), XML (HTTP 

POST), GET, NVP (x-

www-form-urlencoded), 

Corezoid і методи POST, 

-платна система 

-підтримуються не всі 

види протоколів 
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GET, PUT, DELETE, 

HEAD, PATCH. 

-Розгортання системи на 

сервері 

-всі об'єкти і їх можливі 

стани описані 

безпосередньо в системі 

Corezoid 

-графічне програмування 

-BI  інструменти 

 

1.3. Вибір способу створення ботів для інформаційних систем: 

Виходячи з порівняння зробленого в пункті 1.2.способів створення 

ботів в сучасних інформаційних та соціальних мережах, робимо висновок, 

що використовувати конструктори ботів немає сенсу із-за обмеженої 

функціональності, а використовувати мову програмування є не виправдано 

ресурсоємно, складно в підтримуванні.  

Саме тому доцільніше зробити  ботів в хмарних операційних системах 

типу Corezoid або Anypoint Platform. Corezoid - це хмарна операційна система 

для створення ІТ-рішень з використанням методів автоматичного 

програмування з явним виділенням станів.Corezoid дозволяє створювати і 

виконувати, будь- який алгоритми і процеси, а також керувати технікою і 

програмним забезпеченням будь-якої складності.   

Corezoid вміє взаємодіяти з будь-яким ПО за допомогою API. В цьому і 

полягає цінність Corezoid - в необмежені можливості інтеграції c зовнішніми 

і внутрішніми системами для створення різних алгоритмів. Але також 
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Corezoid може повністю замінити існуючі системи, якщо компанія хоче 

перенести їх функціональність в Corezoid. Наприклад, вбудовані онлайн-

дашборда Corezoid дозволяють замінити частину BI-інструментів. Один з 

банків повністю переніс свою внутрішню систему обліку на Corezoid, що 

дозволило відмовитися від застарілого ПЗ. Так як всі об'єкти і їх можливі 

стани описані безпосередньо в системі Corezoid, це дозволяє простіше і 

швидше створювати і управляти процесами. Будь-яка зміна стану може 

викликати процес в Corezoid. Викликаний процес генерує нову інформацію, 

яка змінює стан об'єкта і так до нескінченності. Системи класу BPM 

оперують лише поняттям процес, а стану приховані під вшешніх системах. 

Завдяки зміні станів, Corezoid може самостійно ініціювати виклик процесів. 

Таким чином ми можемо об'єднати всі процеси компанії в єдину екосистему і 

описати об'єкти в термінах кінцевих автоматів, коли зміна одного об'єкта 

відразу ж призводить до запуску ряду процесів, які, в свою чергу, можуть 

змінювати інші об'єкти. За допомогою такої екосистеми компанія починає 

працювати як єдиний живий організм. 

          Corezoid  відіграє роль шини підприємства (ESB - enterprise service bus) 

і гарантує безпеку системи і її підтримуваність. Сервісна шина підприємства 

- сполучна програмне забезпечення, що забезпечує централізований і 

стандартизований подієво-орієнтовано обмін повідомленнями між різними 

інформаційними системами всередині системи. Для порівняння з Сorezoid, з 

точки зору  шини підприємства можемо взяти Anypoint Platform від MuleSoft 

яка є провідною корпоративної платформою для побудови API, інтеграцій та 

мереж додатків. Anypoint Platform, унікально створена платформа як єдине 

рішення, оптимізована для проектування, розробки та управління API-

інтерфейсами і інтеграціями, які можуть бути розгорнуті локально, в хмарі 

або гибридно. Старт з Anypoint Exchange Anypoint Exchange - це центральне 

сховище ресурсів для Anypoint Platform, яка включає в себе з'єднувачі, 
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шаблони, приклади і API. В якому можна створювати повторно 

використовувати сотні ресурсів, керувати доступом для розробників і 

стимулювати. Платформа також дозволяє створювати портали для обміну 

API з внутрішніми, зовнішніми або обраними користувачами. Тестувати 

специфікації API без реалізації з використанням фіктивного сервісу. 

Генерувати інтерактивні навчальні посібники з допомогою API Notebooks.  

Саме за допомоги  Anypoint Platform робляться дуже складні інтеграції 

практично будь-яких бекенд систем. Але цей продукт недоцільно 

використовувати у цій дипломній роботі, тому, що  всі необхідні функції 

може покрити Сorezoid. 

Написання бота, це певна частина архітектурного рішення. Тому що 

коду треба десь компілюватися та робити обчислення, закласти пласт 

потужності та можливості, розширення та підтримки.  В таблиці 1.3 зроблено 

обґрунтування комплексного рішення способів створення ботів, з якого 

видно, що найкращим способом є використання операційної системи 

Corezoid. 

 

Таблиця 1.3. Комплексне порівняння способів створення ботів. 

 

 Опис node.js python php corezoid Anypoint 

Platform 

Налаштування 

та  

обслуговування 

сервер 

Потрібно Потрібно Потрібно  Непотрібно Потрібно 
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Якість коду і 

можливість 

його 

подальшого 

розширення і 

підтримки 

Складно, 

недостатньо 

документації 

Можливо Можливо Достатньо 

документа

ції код 

практично 

не 

використов

ується. 

Немає 

 

Безпека даних Відповідальн

ість  на 

хостингу  

Відповідаль

ність  на 

хостингу  

Відповідальні

сть  на 

хостингу  

Відповідає 

сам сервіс 

Corezoid 

відповідає 

сама 

система в 

дає 

розгалуже

ння прав 

та  

Аналітика стану 

бота, обробка 

помилок 

Опціонально Опціонально Опціонально Діаграма 

станів і 

помилок 

Так 

Інсталяція 

фреймворків та 

пакетів  

Так Так Так НІ Так 

 

           У Corezoid усі ці речі лягають “на плечі” платформи. По суті, вам не 

треба думати, чи буде ваш бот сумісним, безпечним, не “зависати” тощо  –  

все це робить система. Тому можно концентруватися на бізнес логіці  

проекта. Це знижує налаштування та обслуговування поточних задач та 

проблем пов’язаних з постійною підтримкою системи. Саме тому, була взята 

за основу систему Corezoid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ГЛАВА 2. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ COREZOID  

2.1.Призначення інформаційних систем для покращення бізнес процесів 

на сучасних підприємствах  

 

Інформаційна система -  це сукупність технічного, програмного та 

організаційного забезпечення, яка  призначена для зберігання, пошуку та 

обробки інформації, і відповідні організаційні ресурси (людські, технічні, 

фінансові та т. д.), які забезпечують і поширюють інформацію.  

В інформаційній системі можуть відбуватися одночасно один, два чи кілька 

процесів. Опрацювання інформації залежить від змісту вхідної інформації, 

але під час самого опрацювання інформація не осмислюється, а лише 

перетворюється згідно з попередньо розробленими алгоритмами. Розробка 

інформаційної системи передбачає вирішення двох таких завдань:    -

наповнення системи даними певної предметної області;                            -

створення (бажано графічного) інтерфейсу користувача для отримання 

необхідної інформації. До інформаційної системи дані надходять від джерела 

інформації. Ці дані надсилають на зберігання чи певного опрацювання у 

системі й потім передають споживачеві). На рисунку 2.1 графічно зображено 

простий процесс роботи інформаційної системи.  
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Рисунок 2.1 —  Процес роботи інформаційної системи 

 

Інформаційні системи складаються з п'яти компонентів: апаратного 

забезпечення, програмного забезпечення, даних, людей та процесів. Перші 

три, що підпадають під категорію технологій, - це загалом те, про що 

думають більшість, коли їх запитують визначити інформаційні системи. Але 

останні два, люди та процес, насправді відрізняють ідею інформаційних 

систем від більш технічних галузей, таких як інформатика. Щоб повністю 

зрозуміти інформаційні системи, треба зрозуміти, як усі ці компоненти 

працюють разом, щоб принести цінність організації. Технологію можна 

розглядати як застосування наукових знань у практичних цілях. Як 

обговорювалося раніше, перші три компоненти інформаційних систем - 

апаратне, програмне забезпечення та дані - підпадають під категорію 

технологій. Обладнання інформаційних систем - це частина інформаційної 

системи, до якої можна торкнутися - фізичні компоненти технології. 

Комп'ютери, клавіатури, дисководи, iPad та флешки - це приклади апаратних 
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засобів інформаційних систем. Існує кілька категорій програмного 

забезпечення, причому дві основні категорії - це програмне забезпечення 

операційної системи, що робить апаратне забезпечення придатним для 

використання, і прикладне програмне забезпечення, яке робить щось 

корисне. Приклади операційних систем включають в себе Microsoft Windows 

на персональному комп’ютері та Google Android на мобільному телефоні. 

Прикладами прикладного програмного забезпечення є Edge  та Google Sheets.  

Можливо розглядати дані як сукупність фактів. Наприклад, вулиця, місто, 

номер телефону - це всі дані. Як і програмне забезпечення, дані також 

нематеріальні. Самі по собі фрагменти даних насправді не дуже корисні. Але 

зведені, індексовані та об'єднані в базу даних, дані можуть стати потужним 

інструментом для бізнесу. Фактично, усі визначення, представлені на 

початку цієї глави, були зосереджені на тому, як інформаційні системи 

управляють даними. Організації збирають усі види даних і використовують 

їх для прийняття рішень. Ці рішення можна потім проаналізувати на предмет 

їх ефективності та організацію можна вдосконалити. Типова схема роботи 

інформаційної системи зображена на рисунку 2.2. схема роботи 

інформаційної системи. 
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Рисунок 2.2 — Схема роботи інформаційної системи 

Розмірковуючи про інформаційні системи, легко зосередитись на 

технологічних компонентах і забути, що необхідно шукати далі цих 

інструментів, щоб повністю зрозуміти, як вони інтегруються в організацію. 

Наступний крок - орієнтація на людей, що беруть участь в інформаційних 

системах. Від первинних служб довідкової служби, до системних аналітиків, 

до програмістів, аж до головного директора з питань інформації, люди, які 

займаються інформаційними системами, є важливим елементом, яким не 

можна нехтувати. Останній компонент інформаційних систем - це процес.  

Процес - це низка кроків, що здійснюються для досягнення бажаного 

результату чи мети. Інформаційні системи стають все більш інтегрованими з 

організаційними процесами, що забезпечує більшу продуктивність і кращий 

контроль над цими процесами. Але просто автоматизувати діяльність за 

допомогою технологій недостатньо - підприємства, які прагнуть ефективно 

використовувати інформаційні системи, роблять більше. Використання 

технології для управління та вдосконалення процесів як у компанії, так і 
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зовні з постачальниками та замовниками, є кінцевою метою. Технологічні 

мовленнєві слова, такі як "реінжиніринг бізнес-процесів", "управління бізнес-

процесами" та "планування ресурсів підприємств", пов'язані з постійним 

вдосконаленням цих бізнес-процедур та інтеграцією технології з ними. 

Підприємства, які сподіваються отримати перевагу над своїми конкурентами, 

сильно зосереджені на цій складові інформаційних систем. 

Бізнес - процес являє собою сукупність пов'язаних завдань, які 

знаходять свій кінець в наданні послуг або продукції до клієнта. Бізнес-

процес також був визначений як набір дій і завдань, які після завершення 

будуть виконувати організаційну задачу. Процес повинен включати чітко 

визначені входи і один вихід. Ці вхідні дані складаються з усіх факторів, які 

вносять (прямо чи опосередковано) внесок в додану вартість послуги або 

продукту. Ці фактори можна розділити на процеси управління, операційні 

процеси і підтримують бізнес-процеси. 

При цьому, щоб не плутатися в термінах, простіше показати, як ці дві 

класифікації співвідносяться між собою відображено в таблиці 2.1. 

  

Таблиця 2.1. Відповідність класифікацій бізнес-процесів. 

 

Детальна класифікація Проста класифікація 

основні процеси 

супутні процеси 

основні процеси 

допоміжні процеси 

забезпечують процеси 

допоміжні процеси 

 

керуючі процеси 

процеси розвитку 

керуючі процеси 
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            Основні процеси ми виділяємо виходячи з результату, цінного для 

споживача. Допоміжні процеси ми виділяємо по ресурсу, яким вони 

постачають компанію. Нарешті, керуючі процеси ми виділяємо по об'єкту, 

над яким здійснюється управлінський вплив.                                                                     

BPM (Business Process Management) – концепція процесного управління 

організацією (управління бізнес-процесами) не замінює, а доповнює 

корпоративні системи класу ERP, CRM таін. Під методологією створення 

моделі (опису) бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за 

допомогою яких реальні економічні об'єкти і зв'язки між ними 

представляються у вигляді моделі. Будь-яка методологія включає три 

основні складові: теоретичну базу; опис кроків, необхідних для отримання 

заданого результату; рекомендації з використання як окремо, так і в складі 

групи методик. Основна методології – дати користувачеві послідовність 

кроків, які призводять до заданого результату. Здатність отримувати 

результат  із заданими параметрами і характеризує її ефективність [4]. 

У той час, як бізнес-процес являє собою ряд пов'язаних завдань, що 

призводять до бажаного результату, бізнес-процедура є чітко обумовленим 

способом здійснення бізнес-процесу. Бізнес-процедура деталізує команди і 

людей, відповідальних за кожну частину процесу, а також специфікації, що 

застосовуються до кожної з цих частин. Бізнес-функція - це організаційна 

одиниця бізнесу з певним набором обов'язків і дій, які вона виконує, щоб 

допомогти бізнесу виконати свої спільні завдання і процеси.                          

Бізнес-процес - це логічна послідовність дій людини (або кількох осіб) в 

колективі. Мета опису бізнес-процесу - аналіз і регламентація тих чи інших 

дій в колективі. Бізнес-процес завжди відбувається за участю людини. Якщо 

дії виконуються автоматичною системою або програмою, це вже не бізнес, а 

технологічний процес або специфікація. І тоді в силу вступають дещо інші 
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стандарти, методи опису і особливості реалізації. У бізнес-процесі завжди 

задіяні кілька людей в явній або неявній формі.  

Для наочності опис технологічного процесу може виглядати таким 

чином:                                                                                                                             

- Беремо заготовку A;                                                                                                         

-З'єднуємо її з заготівлею B;                                                                                          

-Обробляємо під параметри C;                                                                                       

-Отримуємо деталь.                                                                                                                    

Все однозначно і ніяких умовних «вилок» або переходів  не передбачено.  

   У бізнес-процесі цілком нормальною вважається наступна ситуація:  

1.Отримуємо ввідні дані A, та маємо на виході 2 умови. Перша умова, якщо 

дані відповідають умові B, переходимо на послідовність дій C. Далі 

з’являється друга, яка говорить, що якщо дані відповідають умові D, 

виконуємо дії E.                                                                                                        .                                               

2.Отриманий результат передається на вихід.                                                

Тобто вже в алгоритмі процесу передбачені можливі умови і різні дії, що 

залежать від вихідних або проміжних даних. Розуміємо, що інформаційна 

система може бути створена для підтримки, аналізу та підвищення 

ефективності бізнес процесів в компанії та ефективності самої компанії на 

ринку конкурентів.[5]   

 

2.2.Доцільність використання чат ботів в інформаційних процесах 

сучасних страхових компанії. 

 

Страховий ринок - це особлива соціально-економічне середовище, де 

об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і 

пропозицію на неї. Страховий ринок виконує ряд взаємопов'язаних функцій: 
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компенсаційну, накопичувальну, розподільчу, попереджувальну і 

інвестиційну. 

Основні види страхування: 

-Авіаційне - включає страхування авіаційних і космічних ризиків, а також 

обов'язкове страхування відповідальності авіаперевізника, суб'єктів і об'єктів 

космічної діяльності. 

-Банківське - включає банківське страхування (bancassurance) і страхування 

банківських ризиків (assurbanking), страхування вкладів і гарантій, а також 

кредитне і іпотечне страхування. 

-Агро - включає страхування майна і ризиків сільгоспвиробників і аграріїв 

від ризиків втрати врожаю і прибутку. 

-Авто- включає страхування автомобільного та залізничного транспорту, 

страхування автотранспортних ризиків, а саме: страхування корпусу 

автомобіля - КАСКО та обов'язкове страхування цивільної відповідальності 

водія перед третіми особами - ОСАГО (народна назва - "автоцивілка"). 

-Обов'язкове- включає всі види обов'язкового страхування відповідальності, 

майна і здоров'я. 

-Зелена карта - включає обов'язкове страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів на території країн-учасниць міжнародної 

системи "Зелена карта". 

-Вантажів - включає страхування вантажоперевезень сухопутним, морським і 

повітряним транспортом, а також страхування багажу. 

-Майна - включає страхування майнових і фінансових ризиків, в тому числі і 

будівельно-монтажних ризиків. 

-Відповідальності - включає добровільне та обов'язкове страхування 

відповідальності, а також страхування відповідальності директорів.. 

-Морське - включає страхування морських ризиків судів і судновласників, в 

тому числі страхування КАРГО. 
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-Медичне страхування - включає добровільне (ДМС) і обов'язкове медичне 

страхування (ОМС), страхування від нещасного випадку та інші види 

особистого страхування. 

-Страхування життя - включає страхування життя і здоров'я, накопичувальне 

страхування, страхування на випадок смерті і інвестиційне страхування. 

-Страхування туристів - включає страхування виїжджаючих за кордон 

туристів і страхування ризиків туристичних фірм (туроператорів). 

-Екологічних ризиків - включає страхування підприємств від екологічних, 

стихійних і ядерних ризиків, а також страхування небезпечних об'єктів та 

вантажів. 

-Соціальне - включає державне соціальне страхування та забезпечення. 

-Пенсійне - включає пенсійне забезпечення і страхування, накопичувальне 

страхування.[5] 

 Страхові компанії використовують однотипні процеси, тому доцільно 

використовувати чат-боти для зменшення навантаження на робітників та 

покращення сервісу, та  фінансового стану підприємства. 

 

2.3. Розробка бізнес-процесу оформлення страхування туристів. 

 

Повний бізнес процес оформлення страхування туристів представлений 

на рисунку 2.3. 
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  Рисунок  2.3 —  Бізнес процес оформлення страхування туристів 

 

Ми бачимо, що більшість функцій процесу може бути автоматизована. 

Так само можуть бути описана решта бізнес-процесів страхової компанії.      

Перша причина необхідності опису бізнес-процесів в страхових 

компаніях полягає в тому, що будь-який робітник стає замінним, адже в 

бізнес-процесі чітко зафіксована роль і типові дії, так що при наявності 

необхідних повноважень його заступник зможе виконати ті ж самі операції.  

Друга причина  полягає в тому, що описаний бізнес процес дає змогу 

побачити прибутки та цінність роботи, яку робить працівник згідно процесу. 

Всі процеси однакові, можно доручити це боту. 

Третя причина важливості описання бізнес процесу дає  можливість 

побачити, де саме в бізнес процесі є затримки  або вузькі місця, і зробити 

аналіз. Та у подальшому прийняти рішення, яке дасть змогу покращити 

ефективність компанії. 

 Для автоматизації процесів доцільно використовувати чат-боти, що 

працюють в мобільних додатках. На даний момент мобільними додатками 

користуються 3,5 млрд людей у світі. Це означає, що в месенджерах на 25% 

більше зареєстрованих користувачів, ніж в соцмережах. З консультаційними 

ботами страхові компанії можуть транспортувати свої послуги в наступну 
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епоху. Автоматизовані співрозмовники відповідають на всі питання клієнтів 

про страхові пропозиції.  

Використання бота в мессенджерах - це нова аудиторія для спілкування 

та надання страхових послуг. Наприклад, в Україні мессенджером telegram 

користуються  переважно люди вікової категорії від 18 до 30 років. Viber- від 

25 до 40 років. Кожен новий мессенджер який додає до своєї коммунікація 

компанія, збільшує нових користувачів та відкриває нові аудиторії клієнтів. 

Розглянемо процес оформлення страхування більш докладніше. У 

кожного виду страхування є певний бізнес процесс, а саме процедура 

оформлення.  

Наприклад, у процесі оформлення страхування туристів послідовність 

буде наступна : 

1. Обрати країну подорожі. 

2. Обрати тариф 

3. Ввести дату початку подорожі. 

4. Вести актуальну дату. 

5. Ввести дату закінчення Вашої подорожі. 

6. Ввести кількість подорожуючих.  

 

7. Ввести Ваше Прізвище (латиницею). 

8. Ввести Ваше Ім'я (латиницею). 

9. Ввести Ваше Ім'я (латиницею). 

10. Ввести Вашу дату народження (ДД.ММ.РРРР). 

11. Ввести Вашу серію та номер паспорту (латиницею). 

12. Чи Ви є резидентом України? 

13. Якщо ти не Резедент, всі останні пункти не потрібні, тому що у цьому 

процесі оформленні не передбачено можливість оформлення для 

нерезидента. 

14. Ввести  email на який Ви бажаєте отримати оформлений поліс 

страхування. 
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15. Ввести Ваш номер телефону у форматі +380ХХХХХХХ . 

16. Вартість послуги та можливість оплатити. 

 

       

 Кроки 1 та 2 зображенні графічно  на рисунку 2.4.   

 

Рисунок 2.4 — Перший етап бізнес процесу оформления страховки 

 

Кроки 3,4,5 зображені на рисунку 2.5.   

 

Рисунок 2.5 —   Другий етап процесу оформлення страховки 

 

Кроки 6, 7, 8, 9, 10- зображені на рисунку 2.6.   
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                          Рисунок 2.6 — Третій етап оформлення страховки 

 

Кроки 11, 12, 13, 15, 16  - зображені на рисунку 2.7.  

 

 

Рисунок 2.7 —  Четвертий етап оформлення страхування 
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ГЛАВА 3. РОЗРОБКА TELEGRAM БОТУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 

ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ 

COREZOID 

3.1.Основні функціональні можливості платформи Corezoid та 

фреймворку Bot Platform 2.0. 

Corezoid - це хмарна операційна система для створення ІТ-рішень з 

використанням методів автоматичного програмування з явним виділенням 

станів. Corezoid дозволяє створювати і виконувати, будь- який алгоритми і 

процеси, а також керувати технікою і програмним забезпеченням будь-якої 

складності. У хмарної ОС Corezoid досягнута висока швидкість 

продуктивності. На цій платформі працював до останнього часу, зокрема,  

ПриватБанк з 10 млн транзакцій на добу (близько 500 в секунду). Для 

порівняння, весь PayPal, наприклад, процес близько 46 транзакцій в секунду з 

піками в 100 транзакцій \ секунду [6]. Одне з маркетингових досліджень 

свідчить, що пропозиція зроблена протягом 20 хвилин з моменту проведення 

клієнтом операцій, збільшує конверсію на 20%. Corezoid здатний забезпечити 

спілкування в режимі реального часу з мільйонами клієнтів. Corezoid 

дозволяє в режимі реального часу аналізувати поведінку клієнтів і, на 

підставі розумних правил, робити для них персональні пропозиції. 

Наприклад, сплатила людина в Duty free покупку - їй пропонують VIP-

обслуговування через push-notification. Інформація про клієнтів в цьому 

випадку - має велику цінність. Хмарна ОС Corezoid призначена як для 

гігантів ІТ-індустрії, так і для малого бізнесу. Вона дозволяє автоматизувати 

внутрішні бізнес-процеси компанії та процеси взаємодії з клієнтами.  

Corezoid - це хмара в хмарі. Дані зберігаються на захищених серверах 

Amazon, що забезпечує високий рівень безпеки. У той же час, сама ОС не 

зберігає дані про оброблених транзакцій, тому власники бізнесів можуть не 

хвилюватися за налаштовані через Corezoid бізнес-процеси, - витоку 
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клієнтських даних там статися не може. Corezoid зберігає тільки детальну 

статистику про те, як відпрацювала кожна нода бізнес-процесу, - за потреби 

можна аналізувати будь-яку статистику.  

Ще одна функція Corezoid, - відображення дашборда по бізнес-

процесам в режимі реального часу. Corezoid дозволяє перейти від написання 

коду до створення процесів. Це експоненціально прискорює розвиток всієї 

компанії. Corezoid спрощує і прискорює запуск нових продуктів. Компаніям 

немає потреби тримати повноціну комманду розробників, тому що з Corezoid 

можуть працювати люди без знання мов програмування. Менеджери і бізнес-

аналітики можуть сфокусуватися на важливих завданнях - створення нових 

бізнес-процесів, замість написання ТЗ, проведення зустрічей, роботи з 

департаментом ІТ і очікування тестувальників. Наприклад, до Corezoid в 

розробці інтернет-банку ПриватБанку брало участь 34 розробника. Після 

впровадження Corezoid всього 9 чоловік змогли виконувати той же обсяг 

роботи, а вивільнені ресурси були перерозподілені для вирішення інших 

банківських задач. Для роботи з Corezoid не потрібно знання мов 

програмування. Необхідно тільки вміння логічно мислити, також буде 

корисний навик створення алгоритмів. Corezoid вміє взаємодіяти з будь-яким 

ПО за допомогою API. В цьому і полягає цінність Corezoid - в необмежені 

можливості інтеграції c зовнішніми і внутрішніми системами для створення 

різних алгоритмів. Але також Corezoid може повністю замінити існуючі 

системи, якщо компанії буде необхідно перенести їх функціональність в 

Corezoid. Наприклад, вбудовані онлайн-дашборда Corezoid дозволяють 

замінити частину BI-інструментів. Один з банків повністю переніс свою 

внутрішню систему обліку на Corezoid, що дозволило відмовитися від 

застарілого ПЗ. [7] 

Всі об'єкти і їх можливі стани описані безпосередньо в системі 

Corezoid, це дозволяє простіше і швидше створювати і управляти процесами. 

Будь-яка зміна стану може викликати процес в Corezoid. Викликаний процес 
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генерує нову інформацію, яка змінює стан об'єкта  і так до нескінченності. 

Системи класу BPM оперують лише поняттям процес, а стан прихований в 

внутрішніх системах. Завдяки зміні станів, Corezoid може самостійно 

ініціювати виклик процесів. Таким чином ми можемо об'єднати всі процеси 

компанії в єдину екосистему і описати об'єкти в термінах кінцевих автоматів, 

коли зміна одного об'єкта відразу ж призводить до запуску ряду процесів, які, 

в свою чергу, можуть змінювати інші об'єкти. За допомогою такої 

екосистеми компанія починає працювати як єдиний живий організм. Corezoid 

написаний на Erlang та має базу даних PostgreSQL, але за потреби  це може 

бути Hadoop або інші бази даних. Кожен процес містить історію змін. Крім 

того, можно вручну завантажувати і завантажувати будь-які папки і процеси. 

Обмеження в 30 секунд, як мінімальне значення таймера було введено з 

метою оптимізації використання ресурсів Corezoid. Дані в вузлах 

зберігаються до трьох днів. Вся інформація старше трьох днів видаляються з 

архівних вузлів. В інших вузлах дані зберігаються безлімітне кількість часу. 

Якщо потрібно зберігати дані в Corezoid, то потрібно використовувати 

діаграму станів, оскільки зберігання даних в діаграмі процесу обмежена. [8] 

Corezoid має власну базу даних - діаграму станів - яка не має обмежень 

за часом зберігання даних і дозволяє виконувати наступні операції: облік 

станів об'єктів; зберігання даних про об'єкти в вузлах; отримання даних про 

об'єкти. При необхідності підключається будь-яка зовнішня база даних через 

логіку API. Будь-яка взаємодія з зовнішніми службами або базами даних 

відбувається тільки через API. Corezoid отримує дані в форматі JSON / XML / 

NPV методом HTTP POST. Для передачі даних Corezoid підтримує виклики 

зовнішнього API в форматах JSON (HTTP POST), XML (HTTP POST), GET, 

NVP (x-www-form-urlencoded), Corezoid і методи POST, GET, PUT, DELETE, 

HEAD, PATCH. Хмарна ОС Corezoid дозволяє відокремити програмний код 

від логіки бізнес-процесу.   
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Платформа дозволяє створювати бізнес-логіку для кожного 

месенджера окремо. Тепер можно швидко створювати універсальні 

алгоритми, які працюють у всіх месенджерах відразу. Автоматизація 

спілкування за допомогою чат ботів. Від 50% до 90% питань клієнтів - 

типові. А значить, їх можна автоматизувати. Автоматизація  спілкування з 

клієнтами разом з Bot Platform 2.0.  дозволить збільшити ефективність 

комунікації і скоротити витрати на утримання персоналу.  

У дипломній роботі використовується Bot Platform 2.0 - набір готових 

процесів для створення і управління ботами в різних месенджерах. На 

рисунку 3.1. зображена  архітектура Bot Platform  2.0. 

 

Рисунок 3.1 Архітектура Bot Platform  
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 Bot Platform дозволяє створювати універсальні бізнес-процеси, які 

одночасно працюють у всіх популярних месенджерах, замість розробки 

окремої бізнес-логіки для кожного месенджера. 

Підтримувані месенджери: 

- Facebook Messenger 

-Viber 

-Telegram 

-Apple Business Chat (iMessage) 

-WhatsApp.  

Процес - алгоритм або програма, реалізована за допомогою 

послідовності, набору або безлічі вузлів. Процесс графічно зображений на 

рисунку 3.2. 

Рисунок 3.2 —  Графічне зображення процесу 

Вузол -  від англійського universal computing element (скор. UCE) - це 

універсальний обчислювальний елемент, базовий обчислювальний елемент 

Corezoid, за допомогою якого проводиться обробка інформації та  який 

описує стан об'єктів.  На рисунку 3.3 представлений вузол. Він має такі 

характеристики як черга, функція, логіка, лічильники.   
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Рисунок 3.3 —  Графічне зображення вузла 

Визначимо основні функціональні особливості вузла : f- виклик відповідної 

функції вузол (i), F- кожному вузлу ставиться у відповідність функція, яка 

може бути реалізована через людину, API, код, інший вузол, Cт  - лічильник, 

час T найстарішого об'єкта в черзі, Cn -кількість об'єктів у черзі, {Ci} -

кастомні лічильники. 

Черга - черга з об'єктів в вузлі.  

Об'єкт - набір параметрів, що характеризують об'єкт. Відповідно до 

визначених правилами в вузлі проводиться обробка інформації про об'єкт - 

застосовується функція об'єкта.  

Функції - дії, які необхідно виконати над об'єктом з черги в вузлі. Функції 

можуть бути у вигляді API, програмного коду, іншого процесу і т.п. Логіка - 

інструменти управління логікою в вузлі. Бувають системні і призначені для 

користувача логіки. Системна логіка T - заданий час, яке може перебувати 
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об'єкт в вузлі. Системна логіка N - задана кількість об'єктів, які можуть 

перебувати в черзі в вузлі. Лічильники - показують тільки значення без будь-

яких дій (в цьому відмінність від логіки). Також бувають системними і 

призначеними для користувача.   

Corezoid реалізує концепцію "Стан породжує процес, процеси 

породжує стан". В Corezoid були створені два типи об'єктів: процес та  

діаграма станів, де кожен має свій набір можливостей і обмежень. 

Щоб зрозуміти, як працює Corezoid, треба знати, що кожен процес 

складається з сукупності вузлів. Всього Corezoid має 15 вузлів, кожен з яких 

відповідає за окремий тип логіки обробки інформації. Комбінуючи вузли 

користувач будує процеси, які будуть обробляти вхідні та вихідні заявки. 

Заявка - це об'єкт з даними, який надходить в процес для обробки. Заявки 

можуть бути завантажені в процес, як із зовнішніх систем, так і з процесів 

Corezoid. За замовчуванням кожен новий процес складається з 2 вузлів 

синього та зеленого. Синій - стартовий вузол, в який надходять всі вхідні 

заявки. Зелений - фінальний вузол, в який надходять оброблені заявки. 

Зелена лінія з'єднує вузли показує напрямок руху заявки по процесу. 

Система використовує власну візуалізацію діаграм процесу, процес 

здійснюється тактами, з переходами між вузлами. Такт - це перехід заяви з 

одного вузла в інший. Вузол  - це певний підпроцес роботи бота. На рисунку 

3.4. показана візуалізація тактів в Corezoid. 
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Рисунок 3.4 —  Візуалізація тактів та вузлів в Corezoid 

Загальна кількість тактів можна розрахувати за наступною формулою: 

SC = (N - 1) * T, де SC - кількість тактів, N - кількість вузлів в процесі, T - 

кількість заявок, що надійшли в процес. 

Діаграма станів використовується для обліку станів об'єкту. 

Наприклад, стани користувачів можуть бути новими, активними і 

неактивними. 

Діаграма станів надає можливості обліку станів об'єктів, зберігання даних 

про об'єкти в вузлах, отримання даних про об'єкти за допомогою функції 

CONV, при тому, що немає обмежень на кількість заявок в процесі. 

В таблиці 3.1. представлений обмежений набір логіки діаграмі станів.  

 

Таблиця 3.1. Набір логіки діаграмі станів. 

Назва логіки                                 Опис логіки 

Delay Часовий інтервал (затримка), при досягненні якого 

заявка піде далі по процесу вказується і критична 

кількість заявок у вузлі - ліміт заявок 

Condition Перехід за умовою. Варіанти умов =,! =, <,>, Regex 
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Set state Установка стану і очікування його зміни 

Code Можливість реалізувати додаткову логіку обробки 

заявки на одній з мов (JavaScript, Erlang) 

Copy task Копіювання заявки в інший процес 

Modify task Оновлення заявки в іншому процесі 

Set Parameter Установка параметра / зміна значення параметра в 

заявці 

Queue Реалізація логіки черзі 

 

На відміну від діаграми станів, процес, має доступ до повного набору 

логік в вузлах та має обмеження на максимальну кількість заявок в одному 

процесі - 100 000 заявок (кінцеві вузли не беремо до уваги). 

 

3.2. Процес створення Telegram бота в Bot Platform 2.0  

 

 Доступ до ботів з Bot Platform 2.0 здійснюється за допомогою HTTP 

API з використанням token (ідентифікатор) для ідентифікації.   

 Для початку треба створити бота та  отримати  токен телеграм, щоб 

мати зв’язок з ботом телеграма. Щоб, це зробити, необхідно написати в  чат з 

ботом BotFather і натиснути кнопку Start. Відправимо в BotFather команду / 

newbot для створення нового бота. Далі слідкуємо та виконуємо інструкції зі 

створення бота та отримання API ключа. Зберігаємо отриманий token для 

доступу до боту. Відкриваємо чат з ботом BotFather і натискаємо Start. 
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На рисунку 3.5. зображений процес створення бота та отримання API 

ключа.                                                                                       

 

Рисунок 3.5 —  Процес створення бота та отримання API ключа                                                                                        

Ми створили ключ для доступу до телеграм боту. Він нам знадобиться 

для налаштування webhook. Для нормальної роботи бота потрібно передавати 

webhook - механізм оповіщення користувачів системи про події. [10] Всі 

запити API бота Telegram повинні бути доступні через HTTPS в наступному 

вигляді:  

https://api.telegram.org/bot<token>/НАЗВA_МЕТОДУ.  

Наприклад: 

https://api.telegram.org/bot1277989551:AAHT3cnvzF9Do24dwCI71DA7aQlLDi

UTqg8/getWebhookInfo 

Ми отримуємо відповідь:  

https://api.telegram.org/bot1277989551:AAHT3cnvzF9Do24dwCI71DA7aQlLDiUTqg8/getWebhookInfo
https://api.telegram.org/bot1277989551:AAHT3cnvzF9Do24dwCI71DA7aQlLDiUTqg8/getWebhookInfo
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       { 

    "ok": true, 

    "result": { 

        "url": 

"https://www.corezoid.com/api/2/json/public/717747/af3f404065e1d72c524d206af

bdb25791e00508e", 

        "has_custom_certificate": false, 

        "pending_update_count": 0, 

        "max_connections": 40 

    } 

} 

Ми отримали адресу, на яку телеграм бот надсилає запити 

користувачів. Для перевірки підключення бота, надсилаємо пробний запит, 

який відправить в телеграм бота повідомлення з текстом “Привет”. 

https://api.telegram.org/bot1277989551:AAFpUkd4Ph_Bpbpatj6nYZBpy98kU555

9T8/SendMessage?chat_id=294706978&text="Привет" 

 

Відповідь від API телеграм, що повідомлення успішно доставлено: 

{ 

    "ok": true, 

    "result": { 

        "message_id": 210, 

        "from": { 

            "id": 1277989551, 

            "is_bot": true, 

            "first_name": "Купить страховку", 

            "username": "shop_insurance_bot" 

        }, 

        "chat": { 
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            "id": 294706978, 

            "first_name": "Pavlo", 

            "last_name": "Chausov", 

            "username": "pavlochausov", 

            "type": "private" 

        }, 

        "date": 1587381753, 

        "text": "Привет" 

    } 

} 

Після підключення webhook та перевірки, що в бот приймає повідомлення 

можемо приступати до розробки процесів на базі платформи Corezoid. 

 

3.3. Розробка алгоритму роботи  бота для продажу страхових послуг. 

 

Існують вже створені процеси, які вбудовані в платформу фреймворку Bot 

platform 2.0 . Це процес зміни мови спілкування та стандартне опитування. 

Розглянемо їх більш детально. Процес зміни мови спілкування бачимо на 

рисунку 3.6.  він має назву / changeLanguage  та знаходиться в папці Folders> 

Bot (v2.0)> Sample Bots. Бот пропонує користувачеві вибрати мову 

спілкування з трьох варіантів: en, ru і ua. Вибране значення зберігається в 

діаграмі станів User Profile і застосовується для локалізації текстів та 

додатків в боті. 
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Рисунок 3.6  —   Процес зміни мови спілкування 

Наступний стандартний процесс  фреймворку є просте опитування. Цей 

процес має назву /sampleSurvey в папці Folders> Bot (v2.0)> Sample Bots> 

Sample Survey. На рисунку 3.7 зображена блок схема процесу/sampleSurvey 
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Рисунок 3.8 —  Блок схема процесу/sampleSurvey 

 

        Бот пропонує оцінити себе питанням "Вам подобається цей бот?" з 

варіантами відповіді "Так" і "Ні". Результати опитування копіюються в 

діаграму станів Results, в якій вузли - це метрики дашборда Results 

Dashboard. Приклад дашборда Results Dashboard процесу/sampleSurvey 

зображений на рисунку 3.9.  Діаграму станів Results наведена у рисунку 

3.10.Діаграма станів і дашборда розміщені в одній папці з процесом 

опитування. 
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Рисунок 3.9  —   Дашборд Results Dashboard процесу/sampleSurvey 
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Рисунок 3.10 —  Діаграма станів Results 
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На рисунку 3.11. зображенний перший етап бізнес процесу оформления 

страховки, який включає в себе отримання від клієнта бажану країну поїздки 

та показ двох тарифів з детальним описом на вибір.  

 

 

Рисунок 3.11 —  Перший етап бізнес процесу оформления страховки 

 

Після отримання назви країни та вибору тарифу переходимо до другого 

етапу. Він зображений на рисунку 3.12. Де бот питає у клієнта дату початку 

подорожі, теперішню дату та дату кінця поїздки.  
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Рисунок 3.12 —  Другий етап процесу оформлення страховки 

 

Третій етап складається з запису інформації про клієнта або клієнтів. Бот 

пропонує ввести кількість подорожуючих, прізвище, Ім'я, дату народження  

серію та номер паспорту. Цей етап зображений на рисунку 3.13. 
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Рисунок 3.13 —  Третій етап оформлення страховки 

 

На четвертому етапі, який бачимо на рисунку 3.14. запитуємо у клієнта чи  є 

він  резидентом України? Якщо ти не Резедент, всі останні пункти не 

потрібні, тому що у цьому процесі оформленні не передбачено можливість 

оформлення для нерезидента. Якщо він резедент просимо ввести  email на 

який клієнт гіпотетично може отримати оформлений поліс страхування. А 

також ввести свій номер телефону. Після цього пропонуємо клієнту 

ознайомитись з вартістью послуги та можливість оплатити. 
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Рисунок 3.14 —  Четвертий етап оформлення страхування 

 

3.4. Використання операторської панелі Sender. 

 

 Sender - мультифункціональний месенджер, який дозволяє побудувати 

комунікацію з клієнтами, приймати оплату за товари і послуги. Спілкування з 

клієнтами проходить в чатах, мессенджер має налаштування маркетингових 

компаній і дослідження, продаж товарів та послуги, оплату рахунків, переказ 

грошей поповненні мобільних номерів телефонів.[12] 

Sender доступний на смартфонах під управлінням Аndroid і iOS, на 

комп'ютерах під управлінням Windows, Mac OS X, Linuх в браузерах Google 

Chrome, Safari, Firefox, IE. 

Sender месенджер, який може обмінюватися текстовими повідомленнями, 

унікальними смайлами і стікерами в зашифрованих групових та р2р чати, 
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може також виступати, як канал комунікації клієнта і компанії. В самому 

месенджері можно налаштувати робота на типові запитання, значна перевага 

складається в використанні мессенджера, як вбудованої функції в 

фреймворку Bot Platform 2.0. Важливо виділити, що цей мессенджер може 

виступати омни-канальним контакт-центром.Завдяки чому отримуємо робоче 

місце оператора і відразу з можливістю підключити операторів для 

консультації клієнтів у всіх популярних месенджерах. 

Створити програмний продукт або CRM-систему з використанням візуальних 

форм в Corezoid можно за допомогою  нативної інтеграції з месенджером 

Sender, який має власний редактор форм. Форми Sender створюються в 

Corezoid за допомогою drag & drop-редактора. Підключення оператора 

відбувається в процесі corezoid-sender-receiver-process. 

Підключення оператора і маршрутизація повідомлень з месенджерів в 

операторський чат Sender здійснюється за допомогою вузла Sender Action, 

він зображений на рисунку 3.15. з наступними налаштуваннями: Actions> 

Category: "Widgets" + Robot: "Send Message For Bot Platform"  

 

Рисунок 3.15 —  Вузол Sender Action 
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Для отримання відповідей від операторів використовується Процес Sender 

Receiver, який знаходиться в папці Folders> Bot (v2.0)> Messengers> Sender. 

На етапі створення Bot Platform 2.0 цей Процес автоматично прив'язується до 

події Sender "Отримання повідомлень від бот платформи". 

3.5. Робочий процес telegram боту  продажу страхових послуг 

В результаті створений додаток, який працює наступним чином: 

Для початку роботи з додатком бота потрібно перейти за посиланям 

https://t.me/shop_insurance_bot 

В браузері відкривається сторінка з пропозицією перейти в  бот через 

десктопний додаток встановлений на комп’ютері. На рисунку 3.16. видно  

запрошення перейти в додаток телеграм.  

 

Рисунок 3.16 — Запрошення перейти в додаток телеграм 

 

Після переходу за запрошенням, як видно на рисунку 3.17 головне меню бота 

за такими можливостями, як зробити замовлення страховки, пройти 

опитування, змінити мову та підключити оператора. 

https://t.me/shop_insurance_bot
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Рисунок 3.17 —  Головне меню бота 

 

Після кліку на “Замовлення” переходимо у процесс /telegramOrder. У якому 

клієнт повинен ввести необхідну інформацію для оформлення страховки 

виїзд за кордон. Щоб це зробити спочатку ведемо назву країни, наприклад 

“Турция”. На що бот відповідає тарифам, які компанія може надати клієнту 

згідно його вибору країни. На рисунку 3.18. бачимо  бот надає можливість 

вибору 2 тарифів, клієнт може обрати один з двох, або не завершивши  

покинути процес оформлення, клікнув по кнопці ”Вихід”.  Прийняття 

тарифу, здійснюється кнопками “yes” або”no” або повернутися в головне 

меню”Вихід”. 
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Рисунок 3.18 —  Прийняття тарифу 

 

На рисунку 3.19. Другий етап оформлення страховки. 
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Рисунок 3.19 —  Другий етап оформлення страховки 

 

На рисунку 3.20. зображений третій етап оформлення страховки. До якого 

входить введення кількості подорожуючих, прізвище, ім’я, дата народження, 

серія і номер паспорту. 
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 Рисунок 3.20 —  Третій етап оформлення страховки 

 

На рисунку 3.21. бачимо  бот запитує чи має статус резидента України, клієнт 

може обрати один з двох, або не завершивши  покинути процес оформлення, 

клікнув по кнопці ”Вихід”.   

 

Рисунок 3.21 —  Бачимо  бот запитує чи має статус резидента України 

 

Якщо ввести “yes”, то на рисунку 3.22 видно, шо клієнт завершує 

оформлення страховки виїзду за кордон.  
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Рисунок 3.22 —  Клієнт завершує оформлення страховки виїзду за кордон  

 

Після того, як запустили бота командою /start  бот відправив меню, щоб 

зв’язатися з оператором, необхідно клікнути на кнопку “Підключити 

оператора”.  Приклад чату з оператором на рисунку 3.23. 

 

Рисунок 3.23 —  Приклад чату з оператором 

 

Коли клієнт клікнув на кнопку “Підключити оператора” відбувається 

з'єднання з оператором через операторську панель Sender, яка зображена на 

рисунку 3.24. 
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Рисунок 3.24 —  Операторську панель Sender 

 

Після вирішення питання з оператором, з’являється опитування, наскільки 

клієнт задоволений якістю обслуговування. Для завершення діалогу, клієнт 

може нажати ”Завершити”. На рисунку 3.25. є опитування після завершення 

діалогу, де дається 3 варіанти: ні, так, вихід, на запитання “Нам вдалося 

вирішити Вашу проблему?” 

 

    Рисунок 3.25 —  Опитування після завершення діалогу 
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