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АНОТАЦІЯ 

 

 

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (с. 72, рис. 58, табл. 

2, додатки). 

Об’єкт розробки – створення мови та компілятора для генерування тексту 

чат-ботів мовою JavaScript, яка буде зручна як для людей, які не пов’язані з 

інформаційними технологіями, так і навпаки. Головна мета мови – спростити та 

прискорити створення чат-ботів без додаткових знань мов програмування чи 

архітектурних рішень, які використовуються під час проєктування програмного 

забезпечення. 

Мова для генерування чат-ботів має наступні можливості: 

• генерування чат-ботів для вебсайтів; 

• генерування чат-ботів для соціальної мережі «Telegram». 

Компілятор мови має наступні можливості: 

• швидко компілювати та аналізувати код, написаний мовою, яка 

представлена в цьому дипломному проєкті. 

Генерований код має наступні властивості: 

• легкий у розумінні; 

• зручний у модифікації. 

У процесі розробки були використанні наступні мови програмування: 

• Common Lisp з використанням наступних бібліотек: «alexandria» та 

«anaphora» – яка додає додаткову функціональність до мови для зручної 

розробки, «lisp-unit» – для створення unit-тестів, «cl-ppcre» – для роботи з 

регулярними виразами, «unix-opts» – для обробки опцій компілятора, які 

надходять з операційної системи, «yason» – для роботи з JSON-об’єктами, 

«osicat» – для роботи із символічними посиланнями у unix-подібних 

операційних системах;  



 

• JavaScript з використанням наступних бібліотек: «expressjs» – для 

створення вебсерверу з використанням HTTP/HTTPS протоколів, 

«telegrafjs» – для роботи з API соціальної мережі «Telegram», «lodash» – 

яка додає додаткову функціональність до мови для зручної розробки; 

Середовища розробки: 

• WebStorm; 

• Emacs з додатком Slime. 

Додаткові програми: 

• Sbcl для компіляції файлів на мові Common Lisp; 

• NodeJS для інтерпретації файлів на мові JavaScript; 

• Було також використано додаток NPM для автоматичної збірки проєкту на 

мові JavaScript, Apple Safari – веб-браузер для налагодження чат-ботів, які 

були генеровані для вебсайтів та соціальна мережа «Telegram» для 

налагодження роботи чат-ботів, які були генеровані для цієї платформи. 

В ході виконання дипломного проєкту: 

• розроблено архітектуру системи; 

• проведений аналіз існуючих рішень; 

• розроблена мова та компілятор для  генерації чат-ботів мовою JavaScript 

для вебсайту або соціальної мережі. 

Використання цієї мови та компілятора дозволять прискорити час 

розробки чат-ботів для різних платформ та надати можливість зосередитися на 

реалізації основної задачі чат-бота. 

Ключові слова: ЧАТ-БОТ, COMMON LISP, JAVASCRIPT, TELEGRAM, 

ВЕБ-САЙТ, ГЕНЕРАЦІЯ ЧАТ-БОТУ, BOTSCRIPT, NOBOT, WISTERIA-JS. 

  



 

ABSTRACT  

 

 

Qualification work includes explanatory note (p. 72, fig. 58, tables 2, 

applications). 

The object of development is the creation language and compiler for chat-bot 

generation in JavaScript language, which will be comfortable for people who not 

affiliated with information technology and vice versa. The main goal of the language 

to simplify and to accelerate chatbots creation without additional knowledges of 

programming languages or architecture solutions which using during software 

development. 

Language for chatbot generation have the next features: 

• the ability of chatbot generation for websites. 

• the ability of chatbot generation of social network “Telegram”; 

Compiler of language have the next features: 

• the ability of quick code analyzing and compilation in the language whose 

introduced in this graduation work; 

Generated code has the next features: 

• easy to understanding; 

• comfortable to modification. 

The development process used the next programming languages:  

• Common Lisp with using the next libraries: “alexandria” and “anaphora” which 

provides additional functionality for language, “lisp-unit” for writing unit-tests, 

“cl-ppcre” for working with regular expressions, “unix-opts” for handling 

options of the compiler that passed from operating system, “yason” for working 

with JSON-objects, “osicat” for working with symbolic links in unix-like 

operating systems;  



 

• JavaScript with using the next libraries: “expressjs” for creation webserver using 

HTTP/HTTPS protocols, “telegrafjs” for working with API of social network 

“Telegram”, “lodash” which provides additional functionality for language. 

Development environments: 

• WebStorm;  

• Emacs with Slime extension.  

Additional programs: 

• SBCL for compiling files in Common Lisp;  

• NodeJS for compiling files in JavaScript language;  

• NPM for auto building projects in JavaScript language;  

• Apple Safari web-browser for debugging chatbots that generated for websites; 

• social network “Telegram” for debugging chatbots that generated for this 

platform. 

During the implementation of the graduation work: 

• developed architecture of project; 

• analysis existent solutions; 

• developed language and compiler for chat-bots generation in JavaScript 

language for websites and social networks. 

Using this language and compiler can accelerate development time of different 

platforms, and provide focus on the main functionality of chatbot. 

Keywords: CHAT-BOT, COMMON LISP, JAVASCRIPT, TELEGRAM, 

WEB-SITE, CHAT-BOT GENERATION, BOTSCRIPT, NOBOT, WISTERIA-JS. 
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Примітки 
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   мовою JavaScript.    
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Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

1. НАЙМЕНУВАННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Назва розробки: «Мова та компілятор для генерування тексту чат-ботів 

мовою JavaScript». 

Галузь застосування: вебсайти, соціальні мережі. 

2. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ 

Підставою для розробки є завдання на виконання роботи першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджене кафедрою системного 

програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

3. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ 

Метою даного проекту є створення мови та компілятора для генерування 

тексту чат-ботів мовою JavaScript, які прискорюють створення чат-ботів для 

вебсайтів та соціальних мереж без використання додаткових знань мов 

програмування чи архітектурних рішень для побудови програмного 

забезпечення. 

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ 

Джерелом інформації є технічна та науково-технічна література, технічна 

документація та електронні статті у мережі Інтернет. 

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

5.1 Вимоги до програмного продукту, що розробляється 

• спростити та прискорити розробку чат-ботів; 

• не використовувати додаткових знань при розробці чат-ботів; 

• надати просту та зрозумілу мову. 
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5.2 Вимоги до апаратного забезпечення 

• Процесор: Intel Core i5; 

• Оперативна пам’ять: 8 Гб; 

• Простір на диску: 50 Мб. 

5.3 Вимоги до мінімального програмного забезпечення 

• Операційна система Linux сімейства Debian чи Mac OS X Big Sure; 

• Командна оболонка Bash, Shell чи Zsh; 

• Компілятор NodeJS v.14.8.0 для мови JavaScript; 

• Веб-браузер Apple Safari, Google Chrome чи Mozilla Firefox; 

• Додаток соціальної мережі Telegram. 
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6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ 

№ 
з/п 

Назва етапів виконання дипломного проєкту Термін виконання 
етапів 

1. Вивчення літератури за тематикою роботи 20.12.2020 

2. Розроблення та узгодження технічного завдання 03.03.2020 

3. Аналіз існуючих рішень 04.03.2021 

4. Підготовка матеріалів першого розділу 
дипломного проєкту 

25.04.2021 

5. Підготовка матеріалів другого розділу дипломного 
проєкту 

08.05.2021 

6. Підготовка матеріалів третього розділу 
дипломного проєкту 

09.05.2021 

7. Підготовка матеріалів четвертого розділу 
дипломного проєкту 

10.05.2021 

8. Підготовка матеріалів п’ятого розділу дипломного 
проєкту 

10.05.2021 

9. Підготовка графічної частини дипломного проєкту 15.05.2021 

10. Оформлення документації дипломного проєкту 16.05.2021 

11. Попередній огляд матеріалів дипломного проєкту 26.05.2021 
 



 

 

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 
 
 

№ 
з/п 

 
Ф

ор
ма

т   
 

Позначення 

 
 

Найменування 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ли
ст

ів
  

 
Примітка 

1 А4 ІАЛЦ.045200.000 Завдання на 
дипломний проєкт 

2  

2 А4 ІАЛЦ.045200.001 ОА Опис альбому 2  
3 А4 ІАЛЦ.045200.002 ТЗ Технічне завдання 4  
4 А4 ІАЛЦ.045200.003 ТП Відомість технічного 

проєкту 
1  

5 А4 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ Пояснювальна записка 72  
6 А4 ІАЛЦ.045200.005 Д1 Компілятор мови 

BotScript. Структурна 
схема 

1  

7 А4 ІАЛЦ.045200.006 Д2 Бібліотека для 
створення чат-ботів на 
мові JavaScript. 
Структурна схема 

1  

8 А4 ІАЛЦ.045200.007 Д3 Лексичний аналізатор 
компілятора мови 
BotScript. Схема 
алгоритму 

1  

9 А4 ІАЛЦ.045200.008 Д4 Компіляція коду на мові 
BotScript. Схема 
алгоритму 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ІАЛЦ.045200.003 ТП 

 ПІБ Підп. Дата 
Розробн. Соколовський Б.М    

Відомість 
дипломного проєкту 

Лист Листів 
Керівн. Марченко О.І.   1 1 
Консульт.    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Каф. СПіСКС 

Гр. КВ-73 

Н/контр. Клятченко Я.М.   
Зав.каф. Романкевич В.О.   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломного проєкту 

 
на тему: Мова та компілятор для генерування тексту чат-ботів мовою 
JavaScript 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Київ – 2021 року



 

 

Мова та компілятор для генерування 
тексту чат-ботів мовою JavaScript. 

 
Технічне завдання 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
ФПМ КВ-73 

87 1 
Аркушів Аркуш Літ. Соколовський Б.М. 

Романкевич В.О. 

 
Марченко О.І. 

Клятченко Я.М. 

Затвердив 

 
Перевірив 

Н. контроль 

Розробив 
Дата Підпис № докум. Арк. Змін

. 

ІАЛЦ. 045200.004 ПЗ 

ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................... 4 

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ............................................................................ 7 

1.1 Основні визначення ...................................................................................... 7 

1.2 Аналіз існуючих генераторів чат-ботів ...................................................... 7 

1.3 Постановка задачі та обґрунтування теми ................................................ 14 

1.4 Висновки ...................................................................................................... 18 

2. РОЗРОБКА МОВИ BOTSCRIPT ТА КОМПІЛЯТОР З НЕЇ ............................ 20 

2.1 Основні визначення ......................................................................................... 20 

2.2 Розробка мови BotScript для створення чат-ботів ........................................ 20 

2.2.1 Загальний опис мови BotScript ................................................................ 20 

2.2.2 Структура програми на мові BotScript .................................................... 22 

2.2.3 Процедури та інструкції процедури у мові BotScript ............................ 28 

2.2.4 Типи даних у мові BotScript ..................................................................... 33 

2.3 Модуль лексичного, синтаксичного та семантичного аналізу ................... 35 

2.3.1 Основні визначення .................................................................................. 35 

2.3.2 Модуль лексичного аналізатора .............................................................. 35 

2.3.3 Модуль синтаксичного аналізатора ........................................................ 40 

2.3.4 Модуль семантичного аналізатора .......................................................... 43 

2.3.5 Модуль типів ............................................................................................. 44 

2.4 Модуль генерації вихідного проєкту ............................................................. 46 

2.5 Модуль генерації вихідного коду .................................................................. 47 



 

 2 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

2.6 Головний модуль компілятора ....................................................................... 50 

2.7 Допоміжні модулі компілятора ...................................................................... 51 

2.8 Висновки .......................................................................................................... 52 

3. РОЗРОБКА БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ НА МОВІ JAVA 

SCRIPT ....................................................................................................................... 54 

3.1 Короткий опис бібліотеки .............................................................................. 54 

3.2 Модуль проміжного програмного забезпечення .......................................... 54 

3.3 Модуль конструктора бота ............................................................................. 55 

3.4 Модуль утиліт .................................................................................................. 57 

3.4 Модуль ресурсів .............................................................................................. 57 

3.5 Висновки .......................................................................................................... 58 

4. ТЕСТУВАННЯ МОВИ ТА КОМПІЛЯТОРА .................................................... 60 

4.1 Розроблення тестів для мови та компілятора ............................................... 60 

4.1.1 Модуль тестів ............................................................................................ 60 

4.1.2 Розроблення тестів для лексичного аналізатора .................................... 60 

4.1.3 Розроблення тестів для синтаксичного аналізатора .............................. 61 

4.1.4 Розроблення тестів для семантичного аналізатора ................................ 62 

4.1.5 Розроблення тестів для генератора проєкту ........................................... 62 

4.1.6 Розроблення тестів для генератора коду ................................................ 62 

4.2 Створення чат-бота для вебсайту ............................................................... 62 

4.3 Створення чат-бота для соціальної мережі «Telegram» ........................... 65 

4.4 Висновки ....................................................................................................... 65 

5. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ...................................................................... 66 

5.1 Встановлення компілятора мови BotScript на операційну систему ........ 66 

5.2 Опис аргументів командного рядку компілятора мови BotScript ........... 66 

5.3 Висновки ....................................................................................................... 67 



 

 3 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

ВИСНОВКИ .............................................................................................................. 68 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................................................... 70 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Копії графічного матеріалу. 

 

ІАЛЦ.045200.005 Д1. Компілятор мови BotScript. Схема структурна. 

 

ІАЛЦ.045200.006 Д2. Бібліотека для створення чат-ботів на мові JavaScript. 

Схема структурна. 

 

ІАЛЦ.045200.007 Д3. Лексичний аналізатор компілятора мови BotScript. 

Схема алгоритму. 

 

ІАЛЦ.045200.008 Д4. Компіляція коду на мові BotScript. Схема алгоритму. 

 

Додаток 2. Фрагменти програмного коду. 

 

  



 

 4 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

 

 

ВСТУП 

 

 

 З кожним роком кількість рутинних задач зростає вдвічі, а то і більше. Але 

розв’язання таких задач можна автоматизувати й зосередитися на виконанні 

менш тривіальних. Для цього в інформаційних технологіях використовуються 

спеціальні програми для автоматизації розв’язання тривіальних задач – боти. Бот 

– програма, яка автоматизує певну рутинну операцію у житті людини [1]. Бот 

може бути представлений, як простою програмою, так і цілою програмною 

системою. Боти націлені на зменшення витрати людиногодин шляхом 

автоматизації тих задач, які можна виконувати за одним і тим же алгоритмом. 

Існує багато категорій ботів, основними серед яких можна назвати наступні: 

• службові; 

• інформаційно-розважальні; 

• утилітні. 

До службових відносяться боти, що займаються веденням хронологічної 

інформації, яка складається з усіх дій певної програми, забезпеченням 

автоматичного запуску тестів у системі автоматичного тестування CI/CD 

(continue integration / continuous delivery) тощо. До інформаційно-службових 

належать переважно чат-боти, боти для комп’ютерних ігор, автоматичні 

словники та інші. До останнього типу належать як прості боти (калькулятори, 

коментатори тощо), так і складні (пошукові системи та перекладачі). В цьому 

дипломному проєкті розглядається інформаційно-розважальний тип, а саме чат-

боти. 

Чат-боти – інтелектуальна, автоматизована система програм або просто 

програма для імітації реальної співбесіди з користувачем з метою задоволення



 

 5 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

потреб користувача. Чат-бот діє за певним алгоритмом, який заданий 

розробником цієї системи, вміє аналізувати вхідний текст користувача та 

формувати відповідь. Якість відповіді залежить від складності та структури 

алгоритму, завдяки якому працює чат-бот. За принципом роботи, чат-боти 

працюють з різноманітними даними, які надходять від користувача. У якості 

даних може виступати текст, картинки, музика тощо. 

Розроблення чат-ботів є дуже популярною темою у сфері інформаційних 

технологій, обслуговування та бізнесу. Кожна сторінка в соціальній мережі або 

вебсайт по типу інтернет-магазину, потребують створення віртуального 

помічника-консультанта, який буде працювати у режимі 24/7 з метою завжди 

бути в готовності відповісти користувачу на поставлені питання та допомогти 

йому. Дужа часта практика під час розробки чат-боту – додавати емоційну 

обгортку відповідям бота, щоб скласти враження ніби людина спілкується не з 

програмою, а з людиною. Для перевірки наскільки добре бот імітує ведення 

людської розмови, використовується тест Тюрінга [2], який названо на честь 

англійського математика і «дідуся» комп’ютерних наук Алана Тюрінга; або 

аналог цього методу – Китайська кімната [3]. 

Використання чат-ботів має, як певні переваги, так і недоліки. До переваг 

можна віднести наступне: 

• збирання певної інформації про користувачів з метою покращення 

відповідей чат-ботом (це є характерною ознакою чат-ботів, які побудовані 

на основі технології машинного навчання); 

• доступність у будь-який момент часу для розв’язання певних питань. 

До недоліків можна віднести наступне: 

• складність моделювання проявів реальних людських емоції у співбесіді (на 

сьогодні перший чат-бот, який зміг пройти тест Тюрінга – бот, на ім’я 

Євген Густман, що був розроблений програмістами із міста Санкт-

Петербург, Росія [4]); 

• відповідати на більш складні питання користувача; 
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• потреба в постійній доробці (додавання складнішого алгоритму для 

розпізнавання складніших питань, зміна або модернізація технологій, на 

основі яких працює чат-бот). 

Основною проблемою під час розробки чат-ботів є потреба в додаткових 

знаннях, пов’язаних з розробкою програмного забезпечення: знання принципів 

побудови архітектури програмного забезпечення, шаблонів проєктування тощо. 

Особливо складною задачею є опис універсального бота, який буде працювати 

на довільній платформі (вебсайт або соціальна мережа). 

Задача цього дипломного проєкту – розробка предметно-орієнтованої, 

декларативної мови програмування та компілятор, з метою спрощення 

генерування тексту чат-ботів мовою JavaScript. Мова BotScript є дуже простою в 

розумінні та дозволяє уникнути більшості проблем, описаних вище. Дана мова 

дозволяє розробнику повністю зосередитися на задачі, а саме на описі алгоритму 

роботи чат-боту, звільняючи його від побічних рутинних задач. Мова JavaScript 

була обрана як мова вихідного коду чат-боту завдяки своїм перевагам: 

• популярності; 

• простоті у розумінні; 

• простоті у технічній підтримці. 

Такі переваги мови JavaScript будуть насамперед корисні розробникам, які 

пов’язані з інформаційними технологіями. Вихідний код бота на мові JavaScript 

дасть розробникам змогу додавати більш специфічну функціональність. 
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1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

 

 

1.1 Основні визначення 

Конструктор чат-ботів – програма або програмна система, яка націлена на 

прискорене створення чат-ботів без додаткових знань мов програмування [5]. 

Вебконструктор або конструктор сайтів – програма або програмна система, 

яка націлена на прискорене створення як вебсторінок, так і вебдодатків без знань 

мов програмування [6]. 

Вебхук – один із методів розширення функціональності вебсторінки за 

допомогою використання зворотних викликів [7]. 

Зворотний виклик – спеціальний прийом у програмуванні, коли в якості 

параметра функції передається інша функція (так звана, функція зворотного 

виклику). Передана функція буде викликана при виконанні деякої умови (або 

безумовно) зазвичай з деякими даними, що були отримані при виконанні 

головної функції [8]. 

QR-код – спеціальний матричний код для розпізнавання сканувальними 

приладами, наприклад, фотокамерою [9]. 

Хмарний сервіс – програма або програмна система, що працює на 

віддаленому сервері за допомогою провайдерів хмарних сервісів. [10]. 

Набір певних правил для маніпуляцій із даними, що можуть змоделювати 

роботу одно стрічкової машини Тюрінга називається Тюринг-повнотою [11]. 

1.2 Аналіз існуючих генераторів чат-ботів 

Існує дуже велика кількість сервісів для створення чат-ботів, але в даному 

підпункті дипломного проєкту представлено найбільш популярні сервіси для їх 

створення. Слід зазначити, оскільки в дипломному проєкті вказана саме мова, а 

не конструктор, можна припустити, що саме представлена мова та компілятор 

належать до класу технічних рішень, які націлені на створення чат-ботів без 

додаткових знань. Чат-бот конструктори, у свою чергу, також належать до цього
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класу. Також слід зазначити, що аналогів серед засобів для створення чат-ботів, 

в яких використовувалась би спеціальна мова, знайти не вдалося. Тому за існуючі 

рішення були взяті саме чат-бот конструктори, які будуються за допомогою 

графів з використанням спеціального інтерфейсу, самі ж конструктори 

представлені у вигляді вебсервісів або мобільних-додатків. 

«Chatfueld» (рис. 1) – один із перших чат-бот конструкторів для соціальних 

мереж «Facebook» та «Telegram», працює тільки з англійською мовою, тобто 

вихідний бот розпізнає тільки одну людську мову. Сервіс підтримує роботу 

протоколів HTTP/HTTPS, не потребує знань мов програмування та технологій 

проєктування програмного забезпечення [12]. Простір для сервера чат-боту 

виділяє власник сервісу, тобто бот знаходиться повністю на комп’ютерах 

власників сервісу. Чат-боти будуються на основі шаблонів, використовуючи 

спеціальні бібліотеки шаблонів, написаних на певних мовах програмування [13]. 

Сам сервіс «Chatfueld» представлено у вигляді вебсторінки зі спеціальним 

зручним візуальним інтерфейсом на якому можна створювати граф логіки боту 

(рис. 2) [12].  

 

 
Рисунок 1 – Інтерфейс сервісу «Chatfueld» 
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Рисунок 2 – Інтерфейс побудови графу логіки чат-бота на сервісі «Chatfueld» 

 

До переваг сервісу можна віднести наступні пункти: 

• не потребує знань мов програмування; 

• інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. 

До недоліків можна віднести наступне: 

• вихідний бот підтримує лише одну людську мову – англійську; 

• немає доступу до вихідного коду чат-боту для додавання додаткової 

функціональності; 

• не підтримує інші платформи для яких можна створювати чат-ботів. 

«Morph.ai» (рис. 3) – конструктор для створення чат-ботів, базується на 

технології машинного навчання, має підтримку інтеграції з сервісами для 

створення вебсайтів (наприклад «Shopify», «Zendesk», «Salesforce», «Intercom» 

тощо) [14]. Підтримує наступні платформи [14]: 

• «Facebook Messenger»; 

• «Twitter»; 

• «Slack»; 

• «Skype»; 



 

 10 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

• «Line»; 

• «SMS»; 

• Вебсайти. 

 

 
Рисунок 3 – Інтерфейс сервісу «Morph.ai» 

 

У інструмента аналогічна функціональність, як і у «Chatfueld» – будується чат-

бот за допомогою графа з використанням спеціального інтерфейсу, який описує 

логіку бота. Також сервіс має можливість контролювати статистку роботи чат-

бота (рис. 4), підтримує роботу з HTTP/HTTPS протоколами, побудований бот 

розміщується тільки на серверах сервісу. 

 

 
Рисунок 4 – Інтерфейс статистики створеного чат-бота на сервісі «Morph.ai» 
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До переваг можна віднести: 

• підтримка різноманітних платформ; 

• інтеграція з сервісами вебконструкторів; 

• використовується технологія машинного навчання; 

• підтримка моніторингу статистики боту. 

До недоліків: 

• немає можливості додати специфічного функціонала; 

• створений бот може розміщуватися тільки на серверах сервісу. 

«PuzzleBot» (рис. 5) – сервіс для створення чат-ботів, містить дуже 

різноманітний функціонал, не потребує знань мов програмування, але потребує 

знання протоколу HTTP/HTTPS через те, що певні дії боту прив’язуються до 

певних GET/POST запитів від користувача. Сервіс орієнтується лише на 

соціальну мережу «Telegram», також окрім веб версії, має мобільну версію 

сервісу, що дозволяє створювати чат-ботів з телефону в будь-який час. 

Створений чат-бот знаходиться тільки на серверах сервісу, має підтримку 

статистики, де можна аналізувати усю інформацію про роботу чат-бота. Також 

сервіс «PuzzleBot» має підтримку вебхуків, генерацію QR-кодів та створення баз 

динних за допомогою сервісу «Google Sheets» [15]. Логіка бота описується за 

допомогою графу з використанням спеціалізованого інтерфейсу. 

 

 
Рисунок 5 – Інтерфейс сервісу «PuzzleBot» 
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До переваг «PuzzleBot» можна віднести: 

• багатий функціонал; 

• підтримка вебхуків та QR-кодів; 

• наявність мобільної версії сервісу; 

до недоліків: 

• підтримка тільки однієї платформи; 

• складний інтерфейс. 

«Dialogflow» («API.AI» у минулому) (рис. 6) – хмарний сервіс розпізнання 

людської мови за допомогою технологій машинного навчання, який може 

створювати голосовий користувацький інтерфейс для різних платформ [16]: 

• вебдодаток; 

• голосовий помічник; 

• мобільний додаток; 

• операційна система; 

• чат-бот. 

Сервіс був розроблений компанією «Speaktoit», яка потім була придбана 

компанією «Google». Сервіс має дуже великий спектр можливостей, розпізнає 

багато людським мов, включаючи українську та російську. Сервіс має свій API 

(прикладний програмний інтерфейс), по якому можна звертатися із програми, 

написаною будь-якою мовою програмування за допомогою спеціального JSON-

ключа (JavaScript Object Notation). Ключ можна згенерувати на сайті сервісу у 

персональному обліковому записі [17]. Інструмент розрахований для людей, які 

пов’язані з інформаційними технологіями, тобто потрібні знання мов 

програмування та архітектурних принципів побудови програмного 

забезпечення. Сервіс «Dialogflow» вже має підтримку API з популярними 

платформами, що значно спрощує розробку чат-бота [18].  
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Рисунок 6 – Інтерфейс сервісу «Dialogflow» 

 

Процес створення чат-бота на сервісі виглядає наступним чином: спочатку 

генерується JSON-ключ, як це було зазначено вище, далі визначаються ознаки, 

щоб бот зміг розпізнати з якою метою пише людина (під час спілкування з 

ботом), та сформувати коректну відповідь. Наступним кроком задається для 

ознак спеціальний пріоритет, для кожного пріоритету є свій колір (рис. 7). На 

останньому кроці, для бота задаються сутності (місто, ім’я, назва і так далі), 

тобто ті дані, які бот повинен шукати у тексті, що надійшов від людини. Також 

можна задати стандартні відповіді на запитання, наприклад, «Привіт! Як 

справи?» і задавати контекст діалогу між ботом та людиною. Після виконаних 

даних кроків, відбувається процес навчання і після чого можна підключати бота 

через API до програми та запускати. Програма буде виступати як посередник між 

ботом та людиною [17]. 

 

 
Рисунок 7 – Задання пріоритету ознаки на сервісі «Dialogflow» 
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На відміну від попередніх технічних рішень по створенню чат-ботів – 

«Dialogflow» абсолютно безкоштовний інструмент. 

До переваг сервісу можна віднести наступні пункти: 

• підтримка великої кількості платформ; 

• підтримка багатьох людських мов; 

• повністю безкоштовний; 

• підтримка технології машинного навчання. 

Недоліки: 

• складний у використанні та потребує знань мов програмування й 

архітектурних принципів побудови програмного забезпечення; 

• всі дані чат-бота доступні сервісу; 

• вихідний бот знаходиться на серверах сервісу. 

1.3 Постановка задачі та обґрунтування теми 

Використання чат-ботів є однією із найважливіших та популярних 

стратегій у сфері інформаційних технологій, обслуговування та фінансах. Чат-

боти можуть автоматизувати процес, мінімізувати витрати часу та людські 

ресурси на виконання певного спектра задач (питань), як онлайн-консультанти 

або онлайн-помічники для того, щоб задовольнити споживача. Чат-боти, завдяки 

економії людиногодин, дають змогу перейти від схеми співбесіди «людина та 

людина» до «бот та людина». Основною проблемою створення чат-ботів є 

потреба в додаткових знаннях: різноманітних популярних мов програмування, 

основах роботи HTTP/HTTPS протоколів, розробки архітектури програмного 

забезпечення, роботи з API платформи, для якої створюється чат-бот тощо. 

Основною задачею дипломного проєкту є створення мови та компілятора 

для генерації вихідного тексту чат-ботів мовою JavaScript. Цей дипломний 

проєкт мусить продемонструвати мову та коректну працездатність компілятора, 

які здатні створювати універсального чат-бота для будь-якої платформи. В 

межах дипломного проєкту реалізована підтримка генерації саме чат-ботів для 
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вебсторінок та соціальної мережі «Telegram». Подальший розвиток проєкту 

передбачає додавання інших платформ. 

Вхідна мова компілятора мусить бути простою в розумінні, тобто такою, 

яка підійде як для програмістів, так і для людей у сфері фінансів та 

обслуговування, що не пов’язані з інформаційними технологіями. Також у задачі 

мови входить – це позбавити у потребі знань архітектури програмного 

забезпечення, способах налаштування вебсерверу та будь-якого досвіду роботи 

з протоколами HTTP/HTTPS (якщо це немає необхідністю для розробника). 

Під час розробки чат-бота на Тюрінг-повних мовах програмування типу 

Lisp, JavaScript, Python, Go або Java – потрібно продумувати кожен крок: 

правильність обробки запитів вебсервером, обробки даних, які надходять від 

користувачів, оброки ситуації в, яких можуть виникнути різноманітні помилки з 

погляду роботи програми та правильність роботи з API платформи, для якої 

розроблюється бот.  

Саме мова BotScript, яка є одним із пунктів теми дипломного проєкту, 

мусить вирішувати ці складності за розробника. Мова повинна створити 

середовище, у якому розробник може зосередитися на основних функціональних 

можливостях чат-боту, а саме на описі алгоритму на основі, якого бот повинен 

давати коректні результати на запити користувача в процесі співбесіди між 

ботом та людиною. Тобто робота бота повинна повністю відповідати тому 

алгоритму, який було описано розробником вхідною мовою компілятора. Треба 

також відмітити, що мова мусить бути саме декларативною і предметно-

орієнтованою через те, що у процесі написання коду чат-бота, розробник міг 

відповідати на запитання «що робити?», а на запитання «як робити?» повинна 

відповідати саме вихідна мова генерованого чат-бота, тобто компілятор повинен 

перекладати мову з декларативним стилем, до мови з імперативним стилем. 

Треба також звернути увагу на те, що вхідна мова компілятора мусить давати 

можливість описувати чат-ботів для вебсайтів та соціальної мережі «Telegram». 

Граматика вхідної мови BotScript має бути описана у формальній системі 

Бекуса-Нуара і належати до класу LL-граматик, тобто синтаксичний аналіз 
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повинен під час передачі вхідного рядка зліва направо – реалізувати лівий вивід 

із загляданням наперед і аналізом k символів вхідного рядка [19].  

Можна було звернуть увагу, що у попередньому підрозділі дипломного 

проєкту, більшість представлених сервісів чат-бот конструкторів, надають 

можливість описати логіку чат-боту, але не надають можливість отримати 

вихідний текст чат-бота для додавання більш специфічного або просто 

додаткового функціонала, а також можливість розмістити генерований чат-бот 

на будь-якому вебсервері. Саме представлені сервіси надають змогу розмістити 

генеровані чат-боти тільки на серверах даного сервісу, у такий спосіб даний 

недолік сервісів, може, спричиняти недовіру розробника через те, що сервіс має 

доступ до усіх даних чат-бота. Отже, компілятор до представленої мови повинен 

генерувати текст чат-боту, до якого буде доступ розробником для розширення 

функціональності бота, якщо це потрібно. 

Компілятор вхідної мови BotScript повинен складатися з таких частин: 

• лексичний аналізатор; 

• синтаксичний аналізатор, який складатиме з наступного: 

o генератор синтаксичного аналізу (для зручної зміни або доповнення 

граматики у майбутньому); 

o синтаксичний аналіз з використанням генератору синтаксичного 

аналізатора; 

• семантичний аналізатор; 

• генератор вихідного проєкту, який мусить складатися з таких частин: 

o генератор вихідної директорії проєкту; 

o генератор README.md файлу з інструкціями про запуск вихідного 

чат-бота; 

o генератор package.json файлу з інструкціями для збірника JavaScript 

проєкту – NPM (Node Package Manager); 



 

 17 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

o копіювання допоміжної JavaScript бібліотеки для роботи з API різних 

платформ у директорію вихідного проєкту; 

• генератор вихідного коду на мові JavaScript. 

Розглянемо кожний пункт.  

На етапі лексичного аналізу, компілятор повинен коректно аналізувати 

кожний вхідний символ та формувати відповідну лексему з відповідною 

правильною позицією у файлі з вхідним текстом компілятора. Також лексичний 

аналізатор мусить коректно розпізнавати одно строкові та багато строкові 

коментарі. 

На етапі синтаксичного аналізу, генератор синтаксичного аналізу має 

коректо аналізувати задану вхідну граматику вхідної мови, яка описана у формі 

lisp-форми та генерувати відповідний синтаксичний аналізатор з використанням 

низхідного аналізу з допомогою макросів. Генерований синтаксичний аналізатор 

повинен генерувати правильне абстрактне синтаксичне дерево та виявляти усі 

помилки, які зустріне під час аналізу вхідного тексту компілятора. 

Компілятор після переходу на етап генерації вихідного проєкту, повинен 

генерувати директорію з проєктом за відповідним правильним шляхом у 

файловій системі. Генерувати коректний README.md файл, у якому описані 

зрозумілі й короткі команди командного рядка операційної системи: інструкції 

про запуск вихідного генерованого чат-бота. Текст такого файлу повинен бути 

описан за допомогою мови розмітки markdown (мова розмітки тексту). 

Наступним кроком компілятора, має бути процес генерування package.json 

файлу, у якому описані коректні інструкції для збірки та запуску генерованого 

проєкту, які зміг би розпізнати коректно збірник проєкту – NPM. NPM був 

обраний в межах дипломного проєкту, як один із найпопулярніших збірників 

проєктів на мові JavaScript. 

На останньому етапі компіляції, компілятор мусить генерувати вихідний 

код. Генератор вихідного коду, повинен коректно аналізувати абстрактне 

синтаксичне дерево вхідної мови та правильно перекладати в абстрактне 
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синтаксичне дерево вихідної мови, на основі якого, формувати текст вихідної 

програми. Вихідний текст компілятора повинен бути зрозумілим з алгоритмічної 

точки зору, синтаксично коректним та легким для модифікації та адоптації під 

більш специфічні задачі, які не може відтворити вхідна мова компілятора для 

генерування тексту чат-ботів. 

JavaScript була обрана, як вихідна мова, текст якої генерується 

компілятором тому, що саме мова JavaScript є Тюрінг-повною, високорівневою 

мовою програмування, яка легка у розумінні та насамперед орієнтується на 

веброзробку, що своєю чергою спрощує генерацію коду для компілятора та 

написання бібліотеки «wisteria-js», якою оперує компілятор у процесі генерації 

вихідного тексту чат-бота. На останок, ще однією перевагою використання мови 

JavaScript це популярність серед веброзробників. 

Скомпільована програма на вихідному тексті чат-бота, який був 

генерований компілятором, повинна надавати можливість запускати на будь-

якому сервері, який може обрати розробник. 

1.4 Висновки 

Отже, в цьому розділі дипломного проєкту були описані наявні рішення, 

які надають можливості швидкого створення чат-ботів без додаткових знань: 

• мов програмування; 

• технологій, алгоритмів чи шаблонів проєктування програмного 

забезпечення; 

• глибокі знання протоколів HTTP/HTTPS; 

• API платформ, для яких мусить генеруватися чат-бот. 

Основними недоліками представлених рішень є: 

• відсутність вихідного коду генерованого чат-бота для додавання більш 

специфічної функціональності; 

• відсутність можливості розміщення генерованого чат-бота на будь-якому 

сервері; 
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• повний контроль над даними, які проходять через генерованого чат-бота, 

оскільки вони доступні сервісу, на якому він був створений та розміщений. 

Актуальність дипломного проєкту націлена саме на розв’язання перелічених 

проблем. Рішення цих проблем представлено у вигляді мови та компілятора для 

генерування вихідного тексту чат-ботів мовою JavaScript.  

Мова BotScript (мова дипломного проєкту) повинна буди декларативною, 

предметно-орієнтованою та зрозумілою, як для людей пов’язаних з 

інформаційними технологіями, а також для тих, хто не пов’язаний з цією 

сферою. Також надавати можливість створювати швидко та для будь-якої 

платформи. В межах дипломного проєкту генерація ботів мусить відбуватися для 

вебсторінок та для соціальної мережі «Telegram». 

Компілятор із вхідної мови повинен правильно аналізувати та створювати 

абстрактне синтаксичне дерево. Генерувати коректний вихідний код на мові 

JavaScript для платформ, які представлені в даному дипломному проєкті. 

Генерувати вихідну директорію з проєктом. Генерувати файл для збірки проєкту 

на мові JavaScript, який зможе коректно розпізнати збірник проєктів – NPM 

(Node Package Manager). Також генерувати файл у форматі markdown з 

коректним та зрозумілим набором інструкцій про те, як запускати генерований 

чат-бот із використанням командного рядка операційної системи. Щодо 

установки компілятора на операційну системи, компілятор повинен 

підтримувати дві операційної системи: дистрибутиви сімейства Linux, що 

належать Debian вітці та MacOS Big Sure або новішу версію. 

Скомпільована програма на вихідному тексті чат-боту, має запускатися на 

будь-якій серверній архітектурі.  
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2. РОЗРОБКА МОВИ BOTSCRIPT ТА КОМПІЛЯТОР З НЕЇ 

 

 

2.1 Основні визначення 

Компілятор – це програмний комплекс, який вміє читати текст програми, 

що описана мовою програмування високого рівня абстракції та перекладати цей 

текст на мову програмування з більш низьким рівнем абстракції [20]. 

Предметно-орієнтована мова програмування – мова програмування мета, 

якої розв’язок певного класу задач у певній предметній галузі [21]. 

Декларативна мова програмування – одна із парадигм програмування, мета 

якої, надати можливість писати програми, відповідаючи на запитання «що 

робити?», замість «як робити?» [22]. 

2.2 Розробка мови BotScript для створення чат-ботів 

2.2.1 Загальний опис мови BotScript 

BotScript – декларативна, предметно-орієнтована мова програмування. 

Слово «Script» у назві мови, ніяк не пов’язано зі скриптовими мовами 

програмування, тобто ті, що інтерпретуються, а не компілюються. Предметна 

галузь мови BotScript – створення чат-ботів. Мова призначена для опису логіки 

чат-бота. BotScript призначений для спрощеного та прискореного створення чат-

ботів для різноманітних платформ (вебсторінки або соціальні мережі). 

Мова BotScript містить набір простих декларативних, синтаксичних 

конструкцій, які необхідні для створення мінімального, простого чат-бота. 

Синтаксис мови або просто граматика, описана за допомогою формальною 

мовою опису синтаксису Бекуса-Нуара [23].  

Алфавіт мови складається з маленьких та великих літер англійського 

алфавіту (A-Z, a-z), десяткових чисел (0-9) та спеціальних символів (@ ; { } : “ ” 

/ * - , [ ] ? =).  

Ідентифікатори в мові BotScript, складаються з літер англійського 

алфавіту, десяткових цифр та символу «-». Ідентифікатори мусять починатися 
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тільки з літер й не складатися тільки з ключових слів, інакше компілятор виведе 

помилку. BotScript не залежить від регістру букв, тобто ідентифікатор «user-

name» і «USER-NAME» буде розпізнаватися компілятором, як той самий 

ідентифікатор. 

Мова BotScrtip підтримує багато строкові коментарі (починаються з 

комбінації символів «/*» та закінчуються комбінацією «*/», наприклад, «/* 

Author: Bohdan Sokolovskyi */») та одно строкові коментарі (починаються з 

комбінації символів «//» і закінчується початком нового рядку в тексті, 

наприклад, «// TODO: fix this hard code!»). Коментарі – це спеціальні шматки 

тексту в коді, які ігноруються компілятором і несуть у собі інформацію тільки 

для розробника. Все, що розташовано всередині коментарю, буде ігноруватися 

компілятором. Треба також зауважити, що не треба використовувати вкладені 

багато строкові коментарі, інакше компілятор виведе інформацію про помилку: 

«не закритий багато строковий коментар». Якщо є бажання використовувати 

вкладені коментарі, то найкраще писати одно строкові коментарі в середині 

багато строкових. 

Мова BotScript складається з 20 ключових слів, які наведені в таблиці 

нижче (табл. 1). 

Таблиця 1 – ключові слова мови BotScript 

Пояснення 

Ім’я 
Коротке пояснення ключового слова 

«@codegen» опція компілятора, яка задає мову вихідного тексту бота 

«@platform» 
опція компілятора, яка задає платформу для, якої 

створюється чат-бот 

«@arch-type» опція компілятора, яка задає тип архітектури бота 

«start» частина інструкції «start-from» 

«from» частина інструкції «start-from» 

«state-points» початок оголошення блока станів бота  
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Продовження таблиці 1 

Пояснення 

Ім’я 
Короткий опис ключового слова 

«state-actions» 
початок оголошення блока процедур, які прив’язані до 

станів бота 

«gotov» частина інструкції «gotov» 

«self» 
аргумент інструкції «gotov», для переходу в той самий 

стан бота 

«say» частина інструкції «say» 

«?input» 
ключове слово у, якому зберігається останнє 

повідомлення від користувача 

«save» частина інструкції  «save-to» 

«to» частина інструкції «save-to» 

«in» умовний оператор наявності даних 

«none» відсутність даних 

«if» частина конструкції «if-else» 

«else» частина конструкції «if-else» 

«vars» початок блока оголошення змінних 

«options» початок блока оголошення опцій бота 

«bot» початок блока оголошення бота 

 

2.2.2 Структура програми на мові BotScript 

Файл із джерельний кодом програми на мові BotScript мусить мати 

розширення «.bs». Структура програми на мові BotScript мусить складатися з 

таких блоків (рис. 8): 

• блок оголошення опцій компілятора; 

• блок оголошення бота, який складається з: 

o блока оголошення опцій бота; 
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o блока оголошення змінних для кожної мережевої сесії бота 

(зберігають тимчасові дані); 

o інструкції з початковим станом бота; 

o блока оголошення зі станами бота; 

o блока оголошення процедур бота. 

 

 
Рисунок 8 – Синтаксичне правило програми на мові BotScript 

 

Ідею розбиття коду на блоки було позичено з мов програмування Pascal 

(розроблена швейцарським програмістом, а також вченим комп’ютерних наук 

Ніклаусом Віртом) та COBOL (розроблена американською компанією «IBM»).  

Блок оголошення опцій компілятора (рис. 9) складається з опцій, які 

вказують певну інформацію для генератору коду. Блок може бути відсутнім у 

коді. Оголошення опції складається з ідентифікатору опції та її значення (рис. 

10). Кожне ім’я опції - ключове слово. 

 

 
Рисунок 9 – Синтаксичне правило блоку оголошення опцій компілятора 

 

 
Рисунок 10 – Синтаксичне правило оголошення опції компілятора 

 

Значення опцій компілятора задаються у подвійних лапках і у будь-якому 

регістрі, тобто «value» та «VALUE» буде одним і тим самим. Порядок 

оголошення опцій не має значення.  

<script> ::= <compiler-options> <bot-declaration> 

<compiler-options> ::= <compiler-option> <compiler-options> 
         | <empty> 

<compiler-option> ::= <compiler-option-name>  
                      <string-or-number> ';' 
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Опція «@codegen» задає мову вихідного тексту бота. В межах дипломного 

проєкту розглядається саме мова JavaScript, як мова вихідного тексту чат-бота, 

тому для опції повинно задаватися значення – «js» (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Приклад оголошення опцій компілятора на мові BotScript 

 

Наступна опція «@platform» задає платформу, для якої генерується бот (рис. 11), 

нижче перелічені можливі значення:  

• «tg» або «telegram», пояснює компілятору, що генерація мусить 

відбуватися для соціальної мережі «Telegram»; 

• «web», пояснює компілятору, що генерація мусить відбуватися для певної 

вебсторінки. 

Остання опція «@arch-type» задає тип архітектури бота. В межах дипломного 

проєкту розглядаються саме чат-боти, тому значення має бути «chat» (рис. 11). 

За замовчуванням, якщо опції явно не задані, генерується чат-бот на мові 

JavaScript для вебсторінки. 

Наступним блоком програми – блок оголошення бота з допомогою 

ключового слова «bot» та фігурних дужок «{}» (рис. 11). Всередині блока 

описуються усі опції бота та його логіка (рис.11-12). 

 

@codegen “js”; 
@platform “web”; 
@arch-type “chat”; 



 

 25 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

 
Рисунок 11 – Приклад оголошення бота на мові BotScript 

 

 
Рисунок 12 – Синтаксичне правило блока оголошення бота на мові BotScript 

 

Перше, що описується всередині блока оголошення бота – блок 

оголошення опцій бота. Блок оголошується з допомогою ключового слова 

«options» та фігурних дужок «{}» всередині, яких оголошені опції (рис. 12). Блок 

опції бота складається з усією необхідною інформацію про генерацію бота для 

певної заданої платформи. Опції задаються у формі: ідентифікатор опції, 

двокрапка «:» та значення опції, яке може бути тільки строковим або числовим 

(рис. 11). Порядок оголошення опцій не має значення. 

 

// оголошення бота 
bot { 
 options { 
  // оголошення опцій бота 
  port: 3000; 
 } 
 vars { 
  // оголошення змінних 
  user-name: none; 
 } 
 start from a; 
 state-points { 
  // оголошення станів бота 
  a: { 
   // оголошення опцій стану 
   act: on-a; 
  } 
 } 
 state-actions { 
  on-a: { 
   // дії бота 
  } 
 } 
} 

<bot-declaration> ::= 'bot' '{' 
                      <bot-options> 
                      <var-declarations> 
                      <start-from-stmt> 
                      <state-points-declarations> 
                      <state-actions-declarations> 
                      '}' 
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Рисунок 12 – Синтаксичне правило блоку оголошення опцій бота на мові 

BotScript 

 

Опції бота поділяються на дві категорії: 

• загальні опції: 

o «name» – ім’я бота; 

o «author» – автор бота (не обов’язкова опція, використовується, як 

інформацією для збірника проєкту та частиною інформаційного 

коментарю у генерованому коді); 

o «version» – версія бота (не обов’язкова опція, використовується так 

само, як і опція «author»); 

• специфічні опції в залежності від платформи, для якої генерується бот: 

o опції генерації для соціальної мережі «Telegram»: 

§ «token» – унікальний ключ бота у соціальної мережі; 

o опії генерації для вебсайту: 

§ «port» – порт, на якому розміщується бот (не обов’язкова 

опція, за замовчуванням використовується порт 3000); 

§ «host» – домене ім’я за яким можна знайти бота у мережі (не 

обов’язкова опція, за замовчуванням використовується 

«localhost»). 

Наступним блоком в блоці оголошення бота – блок оголошення змінних.  

Блок змінних оголошуються з допомогою ключового слова «vars» та фігурних 

дужок «{}» всередині яких, оголошуються змінні (рис.13). Змінні оголошуються 

за аналогічним принципом, як і опції бота (рис. 11): ім’я ідентифікатора, 

двокрапка «:» та початкове значення змінної. Змінні виступають, як сесійні дані 

і унікальні для кожного користувача. Сесія являє собою певний набір запитів від 

<bot-options> ::= 'options' '{' <bot-options-list> '}' 
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користувача за певний час [24], і тому у процесі існування сесії є можливість 

зберігати певні дані, для цього і існують змінні у мові BotScript. Наприклад, 

розробляється бот, який запитує ім’я користувача і у процесі відповіді, потрібно 

зберегти це ім’я, для рішення цієї проблеми можна використати змінні. 

 

 
Рисунок 13 – Синтаксичні правила блоку оголошення змінних на мові BotScript 

 

Після оголошення змінних, дотримуючись структурі оголошення бота, йде 

інструкція з початковим станом бота. Тобто той стан, із якого починається 

робота майбутнього чат-бота. Початковий стан бота задається з допомогою 

спеціальної інструкції «start-from» (рис. 11, 14), яка складається з двох ключових 

слів «start» та «from» (табл. 1) і ідентифікатора стану. Заданий ідентифікатор 

мусить бути оголошений у блоці оголошення станів бота, який йде після 

інструкції «start-from», інакше компілятор виведе помилку про не оголошений 

стан бота. 

 

 
Рисунок 14 – Синтаксичне правило інструкції «start-from» на мові BotScript 

 

Передостаннім блоком у блоці оголошення бота, йде блок оголошення 

станів бота. В цьому блоці оголошують усі стани, в якому можуть перебувати 

чат-бот та опції до стану. Блок станів задається за допомогою ключового слова 

«state-points» та фігурних дужок «{}» (рис.11, 15). Всередині блока 

оголошуються стани за такою схемою: задається ідентифікатор стану і його опції 

у вкладених фігурних дужках (рис. 11, 15, 16). На цей момент мова BotScript 

підтримує лише одну опцію для стану – «act» (рис. 11), значенням якої задається 

ідентифікатором процедури. Процедури мусять оголошуватися у блоці

<var-declarations> ::= 'vars' '{' <var-decls-list> '}' 
                       | <empty> 
<var-decl> ::= <id> ':' <literal> ';' 

<start-from-stmt> ::= 'start' 'from' <id> ';' 
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 процедур. Треба зауважити, що ім’я змінної, ім’я стану і процедури може 

співпадати, компілятор вміє розрізнювати, що є чим, але не бажано такого 

робити, щоб не понижувати читаність коду. 

 

 
Рисунок 15 – Синтаксичні правила блоку оголошення станів бота на мові 

BotScript 

 

 
Рисунок 16 – Синтаксичні правила оголошення опцій стану на мові BotScript 

 

Останнім блоком у блоці оголошення бота, має бути блок оголошення 

процедур. Блок оголошується з викорсистанням ключового слова «state-actions» 

та фігурних дужок «{}» (рис. 11, 17). Якщо буде оголошена процедура, яка не 

перев’язана до певного стану, компілятор виведе повідомлення з помилкою про 

не прив’язану процедуру до стану. 

 

 
Рисунок 17 – Синтаксичне правило оголошення блоку процедур на мові 

BotScript 

 

2.2.3 Процедури та інструкції процедури у мові BotScript 

Процедура у мові BotScript складається з простого набору інструкцій, які 

мусить виконати бот. Процедура, згідно з означенням у теорії програмування, не 

повертає значення. Оголошення процедури складається з ім’я процедури 

(ідентифікатору), двокрапки «:» та тіла процедури, яке повинно знаходиться у 

<state-points-declarations> ::= 'state-points' '{' <state-points-decls> '}' 
<state-point-decl> ::= <id> ':' '{' <state-point-options> '}' 

<state-point-options> ::= <state-point-option> <state-point-options> 
                          | <empty> 
<state-point-option> ::= <id> ':' <id> ';' 

<state-actions-declarations> ::= 'state-actions' '{' <state-actions-decls> '}' 
<state-actions-decls> ::= <state-action-decl> <state-actions-decls> 
                          | <empty> 
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фігурних дужках (рис. 11, 18). 

 

 
Рисунок18 – Синтаксичне правило оголошення процедури на мові BotScript 

 

Мова включає в себе 4 інструкції «statements», які можна використовувати 

всередині тіла процедури. Своєю чергою інструкції поділяються на вирази 

(умовні і не умовні) «expressions» (табл. 2, рис. 20) та конструкції (табл. 4), вони 

відрізаються тим, що вирази мусять закінчуватися символом «;» (рис. 19). 

 

 
Рисунок 19 – Синтаксичне правило інструкцій процедури на мові BotScript 

 

Таблиця 2 – вирази мови BotScript, які можна використовувати в процедурах 

Опис 

Ім’я 
Синтаксичне правило 

Короткий опис 

виразу 

«gotov» 

<gotov-expr> ::= 'gotov' <gotov-arg> 

<gotov-arg> ::= <id> 

                           | 'self' 

інструкція 

переходу в інший 

стан бота 

«say» 

<say-expr> ::= 'say' <say-expr-args> 

<say-expr-args> ::= <say-expr-arg>  

                                <rest-say-expr-args> 

<say-expr-arg> ::= <char-string> 

                               | <number-string> 

                               | <id> 

                               | '?input' 

інструкція 

відправки 

повідомлення від 

бота до 

користувача  

 

 

 

<state-action-decl> ::= <id> ':' '{' <stmt-list> '}' 

<stmt> ::= <if-stmt> 
           | <expr> ';' 
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Продовження таблиці 2 

Опис 

Ім’я 
Синтаксичне правило 

Короткий опис 

конструкції 

«if-else» 

<if-stmt> ::= 'if' <cond-expr>  

                     '{' <stmt-list> '}'  

                     <else-block> 

<else-block> ::= 'else' '{' <stmt-list> '}' 

                           | <empty> 

конструкція 

умовного 

переходу, 

переходить на той 

чи інший блок 

конструкції 

залежно від 

результату умови 

«<cond-expr>» 

«save-to-

expr» 

<rest-say-expr-args> ::= <say-expr-arg> 

                                       <rest-say-expr-args> 

                                       | <empty> 

<save-to-expr> ::= 'save' 

                               <literal-or-id-or-input> 

                               'to' 

                               <id> 

інструкція 

зберігання даних у 

змінних (аналог 

оператору 

присвоєння у мова 

програмування 

високого рівня) 

 

 
Рисунок 20 – Синтаксичне правило виразів на мові BotScript 

 

Інструкція «gotov» являє собою інструкцію безумовного переходу в інший 

стан бота. Інструкція складається з ключового слова «gotov» (скорочено від «go 

to vertex») та ідентифікатора стану або ключового слова «self» (рис. 21). Ключове 

слово «self» вказує на те, що треба перейти в той самий стан, на якому була

<expr> ::= <gotov-expr> 
     | <say-expr> 

         | <save-to-expr> 
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 використана інструкція «gotov». Якщо передати не оголошений стан інструкції 

«gotov», то компілятор повідомить про не оголошений стан бота. Також треба 

зауважити щодо інструкції «gotov», якщо в процедурі трапляються дві або 

більше підряд інструкції «gotov», то виконається та, що йде першою. Усі останні 

будуть проігноровані компілятором. 

 

 
Рисунок 21 – Приклади інструкції «gotov» на мові BotScript 

 

Інструкція «say» використовується для відправки текстового повідомлення 

співбесіднику. Дана інструкція складається з ключового слова «say» та списку 

аргументів через пробіл. Вираз підтримує інтерполяцію рядків, тобто 

можливість підставляти значення змінної в рядок (рис. 22). 

 

 
Рисунок 22 – Приклад інтерполяції рядку в інструкції «say» на мові BotScript. 

 

Інструкція «save-to» дає змогу зберігати певні дані в змінних, по суті 

представляє оператор присвоєння. Складається з ключових слів «save» та «to» і 

аргументів: перший аргумент – змінна, літерал або ключове слово «?input», 

другий – змінна (рис. 23). Як можна побачити на рисунку нижче, в аргументах 

виразу використовується ключове слово «?input». Дане ключове слово 

представляє неявну константу для будь-якої процедури, в якої зберігається 

останнє повідомлення від співбесідника. 

 

 
Рисунок 23 – Приклад інструкції «save-to» на мові BotScript 

gotov a; 
gotov self; 

say “Hello, ” user-name “!”; 

save ?input to user-name; 
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Конструкція «if-else», являє собою конструкцію умовного переходу 

(аналогічний, як у мовах Java, JavaScript або Pascal). Робота конструкції виглядає 

таким чином: якщо умова буде істиною, то виконується блок, який йде після 

ключового слова «if» та умови, інакше виконається блок, який йде після 

ключового слова «else» (рис. 24). Треба зазначити, що блок «else» не є 

обов’язковим у використанні під час написання коду. Умова в конструкції «if-

else» задається після ключового слова «if» без дужок. В умові конструкції можна 

використовувати тільки два умовних оператора: 

• оператор «in» – перевірка на наявність певних даних, аналогічний, як у 

мові JavaScript; 

• оператор «==» – порівняння, аналогічний оператору «==» у мовах 

програмування високого рівня). 

 

 
Рисунок 24 – Приклад конструкції «if-else» та умовних операторів на мові 

BotScript 

 

Умовний оператор «in» використовується для перевірки наявності певних 

даних у певній структурі даних (рис. 24-25). Лівим та правим операндом 

оператору, може, бути будь-яким літералом, змінною або ключовим словом 

«?input». Треба зазначити, що даний оператор з семантичного погляду підтримує 

лише такі комбінації операндів: 

• змінна, літерал або «?input» та список; 

if ?input == “Hello” { 

 // якщо умова істина 

 if ?input in greetings { 

   // якщо умова істина 

 } 

} else { 

 // якщо умова не істина 

} 
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• змінна, рядок або «?input» та рядок; 

• змінна, літерал або «?input» та змінна; 

• змінна, рядок або «?input» та «?input». 

Також, якщо в змінній зберігаються дані, що не відповідають семантиці мови, 

компілятор виведе відповідне повідомлення про семантичну помилку. Але таку 

ситуація не завжди компілятор, може, розпізнати. 

 

 
Рисунок 25 – Синтаксичне правило умовного оператора «in» на мові BotScript 

 

Наступний умовний оператор «==» використовується для порівняння 

даних. Лівий та правий оператор, може, виступати літералом, змінною або 

ключовим словом «?input», результат роботи оператору залежить від мови текст, 

якої генерується компілятором (в даному випадку це мова JavaScript). 

 

 
Рисунок 26 – Синтаксичне правило умовного оператора «==» на мові BotScript 

 

2.2.4 Типи даних у мові BotScript 

Мова BotScript є динамічною мовою програмування, тобто має динамічну 

типізацію (тип визначається в процесі виконання програми, у випадку мови 

BotScript тип визначається в процесі виконання програми на мові вихідного 

тексту чат-бота) [25]. Змінні мови BotScript підтримують чотири типи даних 

(розмір залежить від мови текст, якої генерується): 

• числовий (десяткові числа); 

• строковий; 

• тип списків; 

 

<in-expr> ::= <left-in-expr> 'in' <right-in-expr> 

<eq-sub-expr> '==' <eq-sub-expr> 
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• none-тип (відсутність даних). 

 

 
Рисунок 27 – Приклади літералів на мові BotScript 

 

Числовий тип являє собою звичайні числа в десятковому вигляді (1, 2, 3, 4 

тощо). Мова BotScript підтримує числові літерали і підтримує лише цілі числа 

(рис. 27). 

Строковий тип даних являє собою послідовність буд-яких символів, які 

записуються в подвійних лапках (рис. 27). Тип рядків у мові BotScript 

підтримують кодування за стандартом Unicode, тобто можна використовувати 

літери із других мов, а не тільки англійські. 

Тип списків (були позичені із мови програмування Python) являють собою 

послідовність даних різного типу (рис. 28). Записуються через кому у квадратних 

дужках «[]» (рис. 27). Мова BotScript дозволяє створювати як пусті списки, так і 

вкладені. Списки можуть складатися тільки із літералів. 

None-тип являє собою тип даних, який складається з одного ключового 

слова «none». Дане ключове слово вказує на відсутність даних у змінній, дуже 

зручно використовувати для ініціалізації змінної, якщо заздалегідь не відомо 

початкового значення. Ключове слово «none» аналогічно, слову «null», як у мові 

JavaScript. 

 

 
Рисунок 28 – Синтаксичні правила списків на мові BotScript 

 

123 // числовий літерал  

“Hello” // строковий літерал 

[1, 2, “some text”, [0, none, []]] // літерал списку 

none // літерал відсутності данних 

<item-list> ::= '[' <literal-list> ']' 
<literal-list> ::= <literal> <rest-literal-list> 
                   | <empty> 
<rest-literal-list> ::= ',' <literal> <rest-literal-list> 
                        | <empty> 
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2.3 Модуль лексичного, синтаксичного та семантичного аналізу 

2.3.1 Основні визначення 

Common Lisp – високорівнева, функційна, об’єктно-орієнтована мова 

програмування для роботи з символьними даними. Розроблена Джоном Маккарті 

[25]. 

Лексичний аналізатор – аналізатор, який читає посимвольно вхідний рядок 

символів, групує певний набір символів у групи й формує лексеми. На виході 

лексичного аналізатора отримується послідовність лексем [26]. 

Синтаксичний аналізатор – аналізатор, який читає вхідну послідовність 

лексем і перевіряє її з граматикою вхідною мови [27]. 

Семантичний аналізатор – це набір певних дій, які перевіряють деякі 

семантичні відношення, тобто перевіряє семантику того чи іншого фрагменту 

дерева. 

Лексема – певна пара, яка складається з імені лексеми і його значення [28]. 

Абстрактне синтаксичне дерево (АСТ) – позначене, орієнтоване дерево, у 

якому кожний корінь під дерева відповідає операторам мови програмування, а 

листя – кожному операнду оператора [29]. 

2.3.2 Модуль лексичного аналізатора 

Модуль лексичного аналізатору включає в себе реалізацію лексичного 

аналізатора і складається з п’яти lisp-пакетів: 

• «nobot/botscript/lexer/delimiter» (файл delimiter.lisp); 

• «nobot/botscript/lexer/lexer-impl» (файл lexer-impl.lisp); 

• «nobot/botscript/lexer/lexer-nodes» (файл lexer-nodes.lisp); 

• «nobot/botscript/lexer/lexer-utils» (файл lexer-utils.lisp); 

• «nobot/botscript/lexer/token» (файл token.lisp). 

Треба зазначити, що першим словом в іменах пакетів джерельного коду 

компілятора є «nobot» – це ім’я компілятора. 

В пакеті «nobot/botscript/lexer/delimiter» оголошені всі імена роздільників
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та їхній короткий опис, які використовуються в мові BotScript (рис. 29). Опис 

роздільників зручно використовувати для виводу помилок компілятором. 

Кожний роздільник у модулі представлено у формі lisp-об’єкта (рис. 30). Цей 

об’єкт складається з таких атрибутів: 

• «del» – роздільник; 

• «sym-idea» – не термінальний символ роздільника; 

• «description» – короткий опис роздільника. 

Роздільник оголошується з допомогою спеціального макросу «define-delimiter» 

(рис. 31). Також пакет включає в себе допоміжні функції, які допомагають під 

час роботі з роздільниками: отримання символьного представлення роздільника, 

отримання короткого опису роздільника тощо.  

 

 
Рисунок 29 – Приклад оголошення роздільника в пакеті компілятора 

«nobot/botscript/lexer/delimiter» 

 

 
Рисунок 30 – Клас «delimiter». 

 

(define-delimiter *str-delimiter-table* *sym-delimiter-table* 
  :del "{" 
  :sym-idea "o-fig-bracket" 
  :description "open figurate bracket") 
 
 

(defclass delimiter () 
  ((del 
    :initarg :del 
    :type string 
    :reader $del-get-del) 
   (sym 
    :initarg :sym 
    :type symbol 
    :reader $del-get-sym) 
   (description 
    :initarg :description 
    :type string 
    :reader $del-get-description))) 
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Рисунок 31 – Макрос «define-delimiter» 

 

Пакет «nobot/botscript/lexer/lexer-impl» складається з реалізації лексичного 

аналізатора. В пакет входить дві функції: «dissemble-source», який читає вхідну 

послідовність символів, які надходять або з файлу, або з рядка (рис. 32) та «do-

chars», який аналізує вхідні символи та створює лексеми (рис. 33). Також у пакет 

входять допоміжні функції й макроси для читання символів із потоку та 

створення лексем. 

 

 
Рисунок 32 – Функція «disassemble-source» 

 

Функція «disassemble-source» приймає один звичайний аргумент і п’ять 

ключових (не обов’язкових). Перший аргумент задає вхідний потік, з якого

(defun define-delimiter (char-table sym-table &key del sym-idea 
description) 
  (assert (and char-table sym-table del sym-idea description)) 
  (let* ((sym (to-symbol sym-idea)) 
         (del-obj 
          (make-instance 'delimiter 
                         :del del 
                         :sym sym 
                         :description description))) 
    (setf (gethash sym sym-table) del-obj) 
    (setf (gethash del char-table) del-obj))) 

(defun disassemble-source (source &key (type :file) 
                                    convert-tokens 
                                    convert-with-pos 
                                    use-lazy-tokens 
                                    return-instance) 
  (unless source 
    (error "Can't read source if source is nil")) 
  (with-source-code (type source 
                          :convert-tokens convert-tokens 
                          :convert-with-pos convert-with-pos 
                          :use-lazy-tokens use-lazy-tokens 
                          :return-instance return-instance) 
    (with-lexical-switcher () 
      (loop for ch = (next-char *source*) 
         while ch 
         do (do-char ch)) 
      (when (get-ls-state :multi-comment) 
        (raise-lexer-error :on-close-comment))))) 
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 потрібно читати символи. Рядок має бути в подвійних лапках, який може 

складатися з коду на мові BotScript або шляхом до файлу з кодом. Наступний 

ключовий параметр «type» вказує на тип потоку: 

• «:file» – вхідний рядок має бути шляхом до файлу (використовується за 

замовчуванням); 

• «:str» – вхідний рядок має бути кодом на мові BotScript. 

Усі останні ключові параметри потрібні для налагодження лексичного 

аналізатора і для написання тестів. 

Функція «do-chars» приймає один аргумент «ch» - поточний символ, який 

був зчитаний з потоку. 

 

 
Рисунок 33 – Фрагмент функції «do-chars» 

 

Пакет «nobot/botscript/lexer/lexer-nodes» включає в собі набір оголошених 

допоміжних класів необхідних для роботи з потоком, звідки відбувається 

посимвольне читання. Також в пакет входить набір методів для роботи з 

вказівниками, які використовується для проходу по кожному символу, які 

надходять з потоку. 

(defun do-char (ch) 
  (cond 
    ((get-ls-state :comment) 
     (update-pos ch *source*) 
     (when (and (eq ch #\Newline) 
                (not (get-ls-state :multi-comment))) 
       (switch-ls-state :comment)) 
     (when (and (eq ch #\*) 
                (get-ls-state :multi-comment)) 
       (read-chars ch 
                   :multi-comment-end))) 
    ((eq ch #\/) 
     (update-pos ch *source*) 
     (read-chars ch 
                 :comment) 
     (unless (get-ls-state :comment) 
       (raise-lexer-error :on-char ch))) 
  …)  
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Пакет «nobot/botscript/lexer/lexer-utils» складається з набору функцій, які 

необхідні для аналізу вхідних символів і аналізу групи символів, з яких 

створюються лексеми:  

• «is-white-space-char-?» – чи є вхідний символ пробільним; 

• «is-keyword-?» – чи є група символів ключовим словом; 

• «is-dquote-?» – чи є вхідний символ подвійними лапками; 

• «get-ls-state» – отримання поточного стану лексичного аналізатора, 

наприклад, стан читання коментаря; 

• тощо. 

Останній пакет «nobot/botscript/lexer/token» включає оголошення двох 

класів, які представляють структуру лексеми (рис. 34) і вказівник для проходу по 

кожній лексемі у рядку лексем (рис. 35), а також набір основних методів для 

роботи з лексемою і вказівником: 

• «token-typep» – перевірка типу лексеми; 

• «token-value-equal-to» – перевірка значення лексеми; 

• «mv-ptr-to-next-token» – перевести вказівник на наступну лексему; 

• «mv-ptr-to-prev-token» – перевести вказівник на попередню лексему; 

• «get-next-token» – отримати поточну лексему по вказівнику. 

 

 
Рисунок 34 – Клас «toke-node» 

 

(defclass token-node () 
  ((type 
    :initarg :type 
    :reader get-token-type) 
   (value 
    :initarg :value 
    :reader value-of-token) 
   (position 
    :initarg :position 
    :reader get-position))) 
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Рисунок 35 – Клас «token-pointer» 

 

2.3.3 Модуль синтаксичного аналізатора 

Модуль синтаксичного аналізу включає в себе реалізацію генератора 

синтаксичного аналізатора й сам синтаксичний аналізатор. Модуль складається 

з таких частин: 

• пакет «nobot/botscript/parser/parser-impl» (файл parser-impl.lisp) – реалізація 

синтаксичного аналізу; 

• модуль «acacia» (генератор синтаксичного аналізу з низхідним аналізом), 

який складається з пакетів: 

o «nobot/botscript/parser/acacia/acacia-runner» (файл acacia-runner.lisp) – 

набір функцій для запуску генерованого синтаксичного аналізу); 

o «nobot/botscript/parser/acacia/configuration» (файл configuration.lisp) – 

оголошення класу конфігурації для генератору синтаксичного 

аналізатора. Також пакет включає набір методів для читання даних 

із конфігурації генератора синтаксичного аналізатора; 

o «nobot/botscript/parser/acacia/error-handling» (файл error-handling.lisp) 

– набір функцій для відловлювання помилок у процесі генерації 

синтаксичного аналізатора; 

o «nobot/botscript/parser/acacia/result-packaging» (файл result-

packaging.lisp) – клас для зберігання результату роботи генерованого 

синтаксичного аналізатора та набір допоміжних методів для 

отримання певних даних із результату; 

(defclass token-pointer () 
  ((pointer 
    :initform -1 
    :accessor get-index) 
   (tokens-seq 
    :initarg :tokens-seq 
    :accessor get-tokens-seq) 
   (toknes-seq-limit 
    :initarg :token-seq-limit 
    :accessor get-limit))) 
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o «nobot/botscript/parser/acacia/tree-tools» (файл tree-tools.lisp) – набір 

допоміжних функцій для роботи з деревом (обхід дерева, отримання 

певного під дерева тощо), яке генерується з допомогою генерованого 

синтаксичного аналізатора; 

o «nobot/botscript/parser/acacia/utils» (файл utils.lisp) – набір 

допоміжних функцій для генератору синтаксичного аналізатора. 

У пакеті «nobot/botscript/parser/acacia/acacia-runner» описана реалізація 

синтаксичного аналізатора з допомогою генератора синтаксичного аналізатора 

(«acacia») (рис. 36). Пакет складається з одної основної функції й ще декілька 

допоміжних. Генератор синтаксичного аналізатора «acacia», генерує аналізатор 

з допомогою lisp-макросів, які виконуються на етапі компіляції коду на мові Lisp. 

Функція «parser-source» (рис. 37), призначена для виклику лексичного 

аналізатора і передавання результату до синтаксичного аналізатора. Функція має 

два звичайних параметра і два ключових: 

• «source» – працює аналогічно, як і параметр функції «disassemble-source» 

для лексичного аналізатора; 

• «type» – працює аналогічно, як і параметр функції «disassemble-source» для 

лексичного аналізатора; 

• «return-instance» – ключовий параметр, прапорець, який вказує, що треба 

повернути результат упакований у об’єкт (клас, якого оголошений у пакеті 

«nobot/botscript/parser/acacia/packaging-result») чи повернути просто 

абстрактне синтаксичне дерево; 

• «sort-type» – ключовий параметр, який вказує, з якого синтаксичного 

правила граматики мови аналізувати рядок лексем (за замовчуванням 

встановлено «:script» – найперше правило граматики мови BotScript). 

Тіло функції складається з виклику генератора синтаксичного аналізатора, якому 

передається створений об’єкт конфігурації і граматика мови у lisp-формі 

(подібний до списку) (рис. 36). 

 



 

 42 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

 
Рисунок 36 – Фрагмент функції «parse-source» 

 

Lisp-форма граматики задається аналогічно формі Бекуса-Нуара (рис. 36): 

• правило «:and» і список його аргументів аналогічне формі 

«<R1><R2><R3>»; 

• правило «:or» і список його аргументів аналогічне формі «<R1> | <R2>»; 

• правило «:terminal» вказує на те, що треба перевірити конкретну лексему. 

Першим аргументом йде тип лексеми, а другий аргумент значення 

(defun parse-source (source type &key return-instance (sort-type :script)) 
  (with-disassembled-source (source type) 
    (with-acacia-runner ((:start-from            sort-type 
                          :fun/rule->term-sym    (rcurry #'get-from-type 
                                                         :sort :value) 
                          :fun/rule->description (rcurry #'get-from-type  
                                                         :sort :description) 
                          :fun/token-rule->token-sym (rcurry #'get-from-type 
                                                             :token :value) 
                          :fun/token-rule->description (rcurry 
                                                        #'get-from-type 
                                                        :token 
                                                        :description) 
                          :fun/terminal->sym (curry #'terminal-to :sym) 
                          :fun/terminal->description (curry #'terminal-to  
                                                            :description) 
                          :tokens-source (get-tokens-source) 
                          :source-type (get-source-type (get-tokens-source)) 
                          :source (get-source (get-tokens-source))) 
                         :pack-result return-instance) 
      (define-rule script () 
        (:and 
         (:rule compiler-options) 
         (:rule bot-declaration))) 
      (define-rule compiler-options () 
        (:or 
         (:and 
          (:rule compiler-option) 
          (:rule* compiler-options)) 
         (:empty))) 
      (define-rule compiler-option () 
        (:and 
         (:rule compiler-option-name) 
         (:rule string-or-number) 
         (:terminal delimiter ";" :exclude-from-tree))) 
      (define-rule compiler-option-name () 
        (:or 
         (:terminal keyword "@codegen") 
         (:terminal keyword "@platform") 
         (:terminal keyword "@arch-type"))) 
…) 
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лексеми, який заданий рядком. Другий аргумент є не обов’язковим, якщо 

треба перевірити тільки тип; 

• правило «:terminal*» працює аналогічно правилу «:terminal», але не 

повертає під дерево, а тільки перевіряє певну лексему; 

• правило «:rule» вказує, що треба перейти на правило ім’я якого, вказано 

другим аргументом; 

• правило «:rule*» працює аналогічно правилу «:rule», але повертає під 

дерево без кореня, який має бути не термінальним символом; 

• форма «<R1> ::= <R2><R3>» аналогічна використанню макросу «define-

rule» (рис. 36). 

2.3.4 Модуль семантичного аналізатора 

Модуль семантичного аналізатора включає в собі реалізацію семантичного 

аналізу. Модуль складається з одного пакету «nobot/botscript/post» (файл 

post.lisp). Пакет складається з класу, у якому зберігається вся інформація про 

бота, що була зібрана із абстрактного синтаксичного дерева (опції бота, опції 

компілятора, оголошені стани бота, оголошені процедури тощо) (рис. 37), і 

допоміжних функцій семантичного аналізатора. Також семантичний аналізатор, 

окрім збирання інформації, займається перевіркою усіх опцій бота на 

відповідність, опираючись на задані опції компілятора. Окрім перевірки опцій, 

присутня перевірка процедур і їхню прив’язаність до оголошеного стану й 

перевірка деяких інструкцій, які були використанні у процедурах. Наприклад, 

інструкція «gotov», семантичний аналіз перевіряє чи є аргумент – оголошеним 

станом. 
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Рисунок 37 – Оголошення класу, який зберігає всю зібрану інформацію з 

абстрактного синтаксичного дерева 

 

2.3.5 Модуль типів 

Модуль типів призначений для оголошення нетермінальних символів, які 

використовуються для побудови абстрактного синтаксичного дерева в 

синтаксичному аналізаторі та рядку лексем у лексичному аналізаторі. Модуль 

складається з трьох пакетів: 

• «nobot/botscript/types/lexer-types» (файл lexer-types.lisp) – складається з 

оголошених нетермінальних символів для лексичного аналізатора. 

Нетермінальні символи оголошені з допомогою макросу «define-types» 

(рис. 38); 

• «nobot/botscript/types/parser-types» (файл parser-types.lisp) – складається з 

оголошених нетермінальних символів для синтаксичного аналізатора. 

Нетермінальні символи оголошенні також з допомогою макросу «define-

types» (рис. 39); 

 

(defclass botscript-post-process-info () 
  ((compiler-options 
    :initarg :compiler-options 
    :type hash-table 
    :reader get-compiler-options) 
   (bot-options 
    :initarg :bot-options 
    :type hash-table 
    :reader get-bot-options) 
   (var-declarations 
    :initarg :var-declarations 
    :type hash-table 
    :reader get-var-declarations) 
   (state-points-declarations 
    :initarg :state-points-declarations 
    :type hash-table 
    :reader get-state-points-declarations) 
   (state-actions-declarations 
    :initarg :state-actions-declarations 
    :type hash-table 
    :reader get-state-actions-declarations) 
   (start-from-id 
    :initarg :start-from-id 
    :type keyword 
    :reader get-start-from-id))) 
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• «nobot/botscript/types/types-utils» (файл types-utils.lisp) – складається з 

набору допоміжних функцій для роботи з оголошеними нетермінальними 

символами та основного макросу для оголошення не терміналів (рис. 40). 

 

 
Рисунок 38 – Приклад оголошення нетермінальних символів для лексичного 

аналізатора 

 

 
Рисунок 39 – Приклад оголошення нетермінальних символів для синтаксичного 

аналізатора 

 

 
Рисунок 40 – Макрос «define-types» 

(defparameter *botscript-token-types* 
  (define-types 
    (:value "keyword" :description "keyword") 
    (:value "number-string" :description "number") 
    (:value "id" :description "id") 
    (:value "char-string" :description "string") 
    (:value "delimiter" :description "delimiter"))) 

(defparameter *botscript-sort-types* 
  (define-types  
    (:value "script" :description "script") 
    (:value "compiler-options" :description "compiler options") 
    (:value "compiler-option" :description "compiler option") 
    (:value "compiler-option-name" :description "compiler option name") 
    (:value "bot-declaration" :description "bot declaration") 
    (:value "bot-options" :description "bot options") 
    (:value "bot-options-list" :description "bot options list") 
    (:value "bot-option" :description "bot option") 

(defmacro define-types (&rest types-and-descriptions-list) 
  (with-gensyms (table up-string) 
    `(let ((,table (make-hash-table :test #'eq))) 
       (mapcar 
        (lambda (type-and-description) 
          (destructuring-bind(&key value description) 
              type-and-description 
            (progn 
              (assert (and value description)) 
              (let ((,up-string (string-upcase value))) 
                (setf (gethash (intern ,up-string :keyword) ,table) 
                      (make-instance '$type 
                                     :value (intern (set-<> ,up-string)  
                                     :cl-user) 
                                     :description description)))))) 
        ',types-and-descriptions-list) 
       ,table))) 
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2.4 Модуль генерації вихідного проєкту 

Модуль генерації проєкту призначений для генерації вихідного проєкту, 

директорії проєкту майбутнього бота та файлу з інструкціями командного рядку 

з допомогою, яких можна запустити бота. Модуль складається з таких пакетів: 

• «nobot/projectgen/common» (файл common.lisp) – складається з набору 

функцій для створення директорії вихідного проєкту та формування шляху 

до проєкту; 

• «nobot/projectgen/npm» (файл npm.lisp) – складається з набору функцій, які 

створюють файл NPM проєкту (package.json), генерують файл 

README.md з інструкціями про запуск вихідного бота та копіює 

допоміжну бібліотеку бота («wisteria-js») у директорію вихідного проєкту; 

• «nobot/projectgen/utils» (файл utils.lisp) – складається з набору допоміжних 

функцій, які використовуються під час генерації вихідного проєкту чат-

бота. 

З основного до пакету «nobot/projectgen/common» входить:  

• клас «bot-project» (рис. 41), який зберігає всю інформацію про вихідний 

проєкт: ім’я бота, тип проєкту (NPM), мова, на якій генерується чат-бот 

(JavaScript), версія бота, автор бота та шлях до вихідного проєкту; 

• метод «create-project», який перевизначається залежно від типу проєкту, 

що генерується; 

• функція «generate-project» (рис. 42), початкова точка генерації вихідного 

проєкту бота. 
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Рисунок 41 – Клас «bot-project» 

 

 
Рисунок 42 – Функція «generate-project» 

 

До пакету «nobot/projectgen/npm» входять функції: «generate-package-json» 

(генерація файлу NPM проєкту – «package.json»), «generate-readme» (генерація 

файлу «README.md»), «copy-bot-lib» (копіювання допоміжної бібліотеки на 

мові JavaScript до директорії проєкту), а також допоміжні функції. 

2.5 Модуль генерації вихідного коду 

Модуль генерації вихідного коду має реалізацію безпосередньо самого 

генератора коду та складається з двох пакетів і одного модуля: 

• модуль «js», який складається з двох пакетів: 

o «nobot/codegen/js/core»; 

(defclass bot-project () 
  ((type 
    :initarg :project-type 
    :type keyword 
    :reader get-project-type) 
   (lang 
    :initarg :project-lang 
    :type keyword 
    :reader get-project-lang) 
   (name 
    :initarg :project-name 
    :type string 
    :reader get-project-name) 
   (version 
    :initarg :project-version 
    :type string 
    :reader get-project-version) 
   (author 
    :initarg :project-author 
    :type string 
    :reader get-project-author) 
   (path 
    :initarg :project-path 
    :type pathname 
    :reader get-project-path))) 

(defun generate-project () 
  (let ((*project* 
         (make-bot-project 
          (get-post-processing-result *context*)))) 
    (create-project (get-project-type *project*)) 
    *project*)) 
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o «nobot/codegen/js/printer»; 

• «nobot/codegen/top»; 

• «nobot/codegen/utils». 

Пакет «nobot/codege/top» складається з двох методів-інтерфейсів і 

початкової функції генератора коду: 

• метод-інтерфейс «generate-output-code» (рис. 43), слугує для генерації коду 

залежно від опції компілятора «@codegen», яку задав розробник бота в коді 

на мові BotScript. Метод приймає два аргументів: 

o «project-path» – шлях до директорії вихідного проєкту; 

o «lang» – мова, в яку транслюється BotScript; 

• метод-інтерфейс «translate» (рис. 44) слугує для трансляції коду на мові 

BotScript в мову, яку задав розробник бота з допомогою опції компілятора 

«@codegen» в коді на мові BotScript. Метод приймає три аргументів: 

o «lang» – мова, в яку транслюється BotScript; 

o «sort» – тип під дерева, яке транслюється; 

o «tree» – дерево, яке потрібно транслювати; 

• функція «generate-code» (рис. 45) слугує, як вхідна точка генерації коду. 

 

 

Рисунок 43 – Метод-інтерфейс «generate-output-code» 

 

 
Рисунок 44 – Метод-інтерфейс «translate» 

 

(defgeneric generate-output-code (project-path lang)) 

(defgeneric translate (lang sort tree)) 
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Рисунок 45 – Функція «generate-code» 

 

Пакет «nobot/codegen/utils» складається з одного допоміжного макросу 

«with-new-file» (рис. 46) для створення нового файлу, куди буде генеровано 

вихідний код чат-бота. Макрос створює неявну змінну «$file-stream», яка має 

бути вихідним файловим потоком. 

Наступний пакет «nobot/codegen/js/core» слугує для трансляції 

абстрактного синтаксичного дерева з коду на мові BotScript на мову JavaScript та 

формувати вихідний текст з дерева коду на мові JavaScript. Пакет складається з 

набору функцій для генерації певних частин вихідного коду бота на мові 

JavaScript та переоголошених методів «translate» з пакету «nobot/codegen/utils» 

(рис. 46). Одна з основних функцій пакету це переоголошений метод-інтерфейс 

«generate-output-code», який транслює код на мові BotScript в мову JavaScript. 

Метод «generate-output-code» викликає допоміжну функцію «generate-index-file». 

Функція «generate-index-file» транслює код на мові BotScript та формує з 

вихідного абстрактного синтаксичного дерева текст на мові JavaScript і записує 

в генерований файл «index.js». Генерація абстрактного синтаксичного дерева 

коду на мові JavaScript складається з таких частин: 

• генерація інформаційного коментарю; 

• генерація інструкцій з імпорту додаткових бібліотек; 

• генерація додаткових змінних з ініціалізацією; 

• генерація набору функцій з логікою бота. 

 (defun generate-code () 
  (let ((*post-process-result* 
         (get-post-processing-result *context*)) 
        (projectgen-result 
         (get-projectgen-result *context*))) 
    (generate-output-code 
     (get-project-path projectgen-result) 
     (get-project-lang projectgen-result)) 
    (make-codegen-info))) 
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Генерація вихідного тексту бота з абстрактного синтаксичного дерева 

виконується з допомогою функції «print-js-code-from-tree» з пакету 

«nobot/codegen/js/printer». 

 

 
Рисунок 46 – Приклад переоголошених методів «translate» 

 

Останній пакет «nobot/codegen/js/printer» слугує для генерації вихідного 

тексту бота на мові JavaScript з трансльованого абстрактного синтаксичного 

дерева. Пакет складається з однієї функції «print-js-code-from-tree», яка виконує 

ту функцію для якої слугує пакет «nobot/codegen/js/printer». 

2.6 Головний модуль компілятора 

Головний модуль компілятора складається з модуля «toplevel» і пакета 

«nobot/startup». Модуль «toplevel», який складається з таких пакетів: 

• «nobot/toplevel/context» (файл context.lisp) – складається з: 

o  класу «context», який зберігає результати кожного етапу 

компіляції; 

o набору методів для роботи з класом контексту компіляції; 

• «error-handling» (файл error-handling.lisp) – складається з набору 

функцій для відловлювання помилок на кожному етапі компіляції; 

• «logger» (файл logger.lisp) – складається з однієї функції, яка повертає 

об’єкт конфігурації логера для модуля «logger»; 

• «translator» (файл translator.lisp) – складається з однієї функції – «*run-

and-burn*», яка є вхідною точкою компілятора і запускає кожний етап 

(defmethod translate ((lang (eql :js)) (sort (eql :stmt)) tree) 
  (let ((sub-tree (second tree))) 
    `(:stmt ,(translate :js (car sub-tree) sub-tree)))) 
 
(defmethod translate ((lang (eql :js)) (sort (eql :stmt-list)) tree) 
  (mapcar (curry #'translate :js :stmt) (cdr tree))) 
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компіляції, зберігаючи результат у контексті компіляції.  

Пакет «nobot/startup» (файл startup.lisp), слугує вхідною точкою самого 

компілятора, як програми. Також у пакет входить набір функцій для обробки 

опцій компілятора і виклику функції «*run-and-burn*» для запуску компілятора. 

2.7 Допоміжні модулі компілятора 

 У джерельному коді компілятора присутні три допоміжних модулів: 

• «logger»; 

• «utils»; 

• «collections». 

Модуль «logger» складається з набору функцій для виводу інформації 

компілятором. Також у модуль входить клас, який слугує для конфігурування 

логгера. Логгер складається з трьох рівнів виводу інформації: 

• «info» – слугує для виводу простої інформації для користувача; 

• «warn» – слугує для виводу певного попередження, на яке треба звернути 

увагу, але компілятор може продовжити свою роботу; 

• «error» – слугує для виводу інформації, яка інформує о помилці роботи 

компілятора. 

Модуль «utils», складається з двох пакетів: 

• «nobot/utils/common-utils» (файл common-utils.lisp) – набір функцій для 

роботи зі структурами даних ну мові Lisp; 

• «nobot/utils/program-utils» (файл program-utils.lisp) – набір функцій для 

роботи з файловою системою операційної системи та перевіри коректності 

розширення вхідних файлів. 

Модуль «collections» складається з набору описаних структур даних та 

функцій для роботи з ними, наприклад, ліниві обчислення для економії часу 

роботи з рядком лексем у синтаксичному аналізаторі. 
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2.8 Висновки 

Отже, у цьому розділі дипломного проєкту була розглянута декларативна, 

предметно-орієнтована мова програмування BotScript, яка є простою у 

розумінні, має простий синтаксис і чітку структуру коду. Мова має динамічну 

типізацію і підтримує чотири типи даних. 

Також було розглянуто модулі й пакети, з яких складається компілятор 

мови BotScript. Компілятор складається з семи основних і трьох допоміжних 

модулів, також входить модуль з тестами кожного етапу компілятора – всього 

одинадцять модулів: 

• модуль лексичного аналізу – містить реалізацію лексичного аналізу, а 

також набір функцій для роботи з вихідним рядком лексем; 

• модуль синтаксичного аналізу – містить реалізацію генератора 

синтаксичного аналізатора та сам синтаксичний аналізатор. Також у 

модуль входить набір функцій для роботи з абстрактним синтаксичним 

деревом; 

• модуль семантичного аналізу – містить реалізацію семантичного 

аналізатора; 

• модуль типів – складається з оголошених не термінальних символів для 

лексичного та синтаксичного аналізатора, а також набір функцій для 

роботи з ними; 

• модуль генератора проєкту – містить реалізацію генерації вихідного 

проєкту, директорії для проєкту, файлу з інструкціями про запуск бота та 

копіювання допоміжної бібліотеки до директорії проєкту для роботи з 

ботами на мові JavaScript; 

• модуль генератора коду – містить реалізацію генератора вихідного коду 

бота; 

• головний модуль – складається з реалізації контексту компіятора, вхідної 

точки компілятора та набору функцій обробки вхідних опцій компілятора; 



 

 53 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

• модуль «utils» – містить набір функцій для роботи з структурами даних у 

мові Common Lisp; 

• модуль «loger» – містить набір функцій для виводу певної інформації 

компілятором для користувача; 

• модуль «collections» – містить реалізацію деяких структур даних та 

функцій для роботи з ними;  

• модуль тестів – складається з набору тестів кожного етапу компіляції. 
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3. РОЗРОБКА БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ НА МОВІ JAVA 

SCRIPT 

 

 

 3.1 Короткий опис бібліотеки 

Бібліотека «wisteria-js» призначена для створення чат-ботів на мові 

JavaScript. Весь джерельний код написаний на мові JavaScript. Текст вихідного 

чат-бота, який генерує компілятор мови BotScript, використовує цю бібліотеку 

для створення бота та роботи з ним. Бібліотека складається з чотирьох модулів: 

• модуль проміжного програмного забезпечення; 

• модуль конструктора бота; 

• модуль утиліт; 

• модуль ресурсів. 

Бібліотека «wisteria-js» написана з використанням таких фреймворків: 

• «express.js» – використовується для створення вебсерверу на платформі 

«NodeJS» та обробки запитів по протоколу HTTP/HTTPS; 

• «telegraf.js» – використовується для роботи з API ботів соціальної мережі 

«Telegram»; 

• «lodash» – використовується для більш зручної роботи з мовою JavaScript; 

• «express-session» – використовується для роботи із сесійними даними під 

час роботи з фреймворком «express.js»; 

• «telegraf-session-local» – використовується для роботи із сесійними даними 

під час роботи з фреймворком «telegraf.js». 

3.2 Модуль проміжного програмного забезпечення 

Модуль проміжного програмного забезпечення призначений для роботи з 

API з платформам, для яких генерується чат-бот. Модуль складається з двох 

пакетів: 
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• пакет «telegram» (файл telegram.js) – призначений для роботи з API 

соціальної мережі «Telegram»; 

• пакет «web» (файл web.js) – призначений для створення вебсерверу та 

обробки запитів по протоколу HTTP/HTTPS. 

Пакет «telegram» містить один клас «TelegramApplication», який 

призначений для створення бота для соціальної мережи «Telegram» і складається 

з таких методів: 

• «constructor» – конструктор класу, який приймає опції у форматі JavaScript-

об’єкту. Призначений для ініціалізації об’єкту; 

• «configure» – метод, який приймає на вхід об’єкт класу «Bot». Метод 

призначений для зв’язку роботи бота та API соціальної мережі; 

• «run» – призначений для запуску бота на платформі «Telegram». 

Пакет «web» містить один клас «WebApplication», який призначений для 

створення бота для вебсайту і складається з таких методів: 

• «constructor» – конструктор класу, аналогічний конструктору класу 

«TelegramApplication»; 

• «configure» – метод, який приймає на вхід об’єкт класу «Bot». Метод 

призначений для зв’язку роботи бота та API вебсайту, який побудований 

на фреймворку «express.js»; 

• «run» – метод, який запускає чат-бота. 

3.3 Модуль конструктора бота 

Модуль конструктора бота призначений для побудови бота та його логіки. 

Модуль складається з одного пакету «bot» (файл bot.js). Пакет «bot» складається 

з чотирьох класів: 

• «Bot» – головний клас, який призначений для побудови бота. Складається 

з таких методів: 

o «constructor» – призначений для створення об’єкту. Приймає 
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аргумент у форматі JavaScript-об’єкту з опціями бота; 

o «use» – призначений для ініціалізації сесійних даних. На вхід метод 

приймає аргумент у форматі JavaScript-об’єкту, у якого ключ – ім’я 

змінної, значення – початкове значення змінної; 

o «buildSession» – будує скінчений автомат бота та пов’язує автомат із 

сесійними даними; 

o «on» – реєструє стан бота та функцію, яку треба виконати, 

перебуваючи в цьому стані. Метод приймає два аргументи: ім’я 

стану та функцію зворотного виклику. Функція, яка передається, 

мусить приймати текстове повідомлення від співбесідника та об’єкт 

класу «StateController»; 

• «StateContainer» (рис. 47) – слугує, як сховище для кожного стану бота. 

Клас складається з методів додавання, видалення чи отримання стану з 

контейнера; 

• «StateResolver» – слугує для керуванням сховищем станів (клас 

«StateContainer); 

• «StateController» – слугує для керування сесійними даними та станами бота 

всередині функції зворотного виклику, яка передається в метод «on» класу 

«Bot». Складається з чотирьох основних методів: 

o «save» – зберігання сесійних даних за іменем комірки сховища; 

o «get» – отримання сесійних даних за іменем комірки сховища; 

o «say» – відправка текстової відповіді співбесіднику; 

o «next» – перемикання стану бота. 
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Рисунок 47 – Клас «StateContainer» 

 

3.4 Модуль утиліт 

Модуль утиліт містить один пакет «logger» (файл logger.js). Пакет «logger» 

містить реалізацію логгеру, який використовується для виводу інформації 

користувачу бібліотеки. Пакет складається з трьох функцій, які виводять 

повідомлення на трьох рівнях: 

• «debug» – для виводу повідомлення на рівні налагодження; 

• «warn» – для виводу повідомлення на рівні попередження; 

• «error» – для виводу повідомлення на рівні помилки. 

3.4 Модуль ресурсів 

Модуль ресурсів складається з набору HTML-сторінок (макет вебсторінки), 

class StateContainer { 
    #stateTable = {}; 
    #lastAdded; 
 
    constructor() {} 
 
    add(name, fn, redefine) { 
        if(!redefine && this.#stateTable[name] !== undefined) { 
            throw new Error(`state ${name} is already exist`); 
        } 
        this.#lastAdded = name; 
        this.#stateTable[name] = fn; 
        return this; 
    } 
 
    remove(name) { 
        this.#stateTable[name] = undefined; 
        return this; 
    } 
 
    get(name) { 
        let resolvedState = this.#stateTable[name]; 
        if(resolvedState === undefined) { 
            throw new Error(`stat ${name} not exist`); 
        } 
        return resolvedState; 
    } 
 
    getLastAdded() { 
        return name; 
    } 
 
} 
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CSS-стилів (стилі для елементів вебсторінки) та JS-файлів (відправляє запити до 

серверу та обробляє відповіді сервера). Тобто цей набір ресурсів виступає 

джерельним кодом тестового вебсайту. Для того, щоб запустити цього бота на 

тестовій вебсторінці (рис. 48), для класу «WebApplication» треба передати опцію 

порту – 3000, саме цьому порту відповідає дана вебсторінка. Вебсторінка 

складається з діалогового вікна, де можна спілкуватися з ботом. Також на 

вебсторінці присутнє ще два вікна зі статисткою, у якому показано кількість 

повідомлень від людини, від бота й в сумі та вікно з відповідями сервера: код 

відповіді та додаткове повідомлення. 

 

 
Рисунок 48 – Тестова вебсторінка 

 

3.5 Висновки 

У цьому розділі дипломного проєкту була описана бібліотека «wisteria-js», 

на основі якої генерується текст чат-бота компілятором на мові JavaScript. 

Бібліотека складається з чотирьох модулів: 

• модуль проміжного програмного забезпечення, який призначений для 

роботи з API платформ, для яких створюється чат-бот. Бібліотека 

підтримує дві платформи: вебсайти та соціальну мережу «Telegram»; 

• модуль конструктора бота, який призначений для побудови чат-бота; 

• модуль утиліт, що використовуються для більш зручного написання 

бібліотеки; 



 

 59 ІАЛЦ.045200.004 ПЗ 
Арк. 

Дата Підпис № докум. Арк. Змін. 

• модуль ресурсів, що містить джерельний код тестового вебсайту, на якому 

можна протестувати чат-бот, що був генерований для вебсайта. 
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4. ТЕСТУВАННЯ МОВИ ТА КОМПІЛЯТОРА 

 

 

4.1 Розроблення тестів для мови та компілятора 

4.1.1 Модуль тестів 

Модуль тестів має набір тестів для тестування кожного етапу компіляції 

компілятора мови BotScript. Усі тести в модулі написані з допомогою бібліотеки 

«lisp-unit». Модуль складається із шести пакетів: 

• «nobot/tests/botscript-lexer» (файл botscript-lexer.lisp) – тести лексичного 

аналізатора; 

• «nobot/tests/botscript-parser» (файл botscript-parser.lisp) – тести 

синтаксичного аналізатора; 

• «nobot/tests/botscript-post» (файл botscript-post.lisp) – тести семантичного 

аналізатора; 

• «nobot/tests/botscript-projectgen» (файл botscript-projectgen.lisp) – тести 

генератора проєкту та файлу «README.md»; 

• «nobot/tests/botscript-codegen» (файл botscript-codegen.lisp) – тести 

генератора коду; 

• «nobot/tests/utils» (файл utils.lisp) – складається з набору допоміжних 

функцій для написання тестів. 

4.1.2 Розроблення тестів для лексичного аналізатора 

Пакет із тестами лексичного аналізатора налічує 20 тестів (рис. 49). 

Кожний тест оголошений із допомогою макросу «define-lexer-test» (рис. 50). Тест 

порівнює дві послідовності лексем за такими критеріями: 

• тип лексеми; 

• значення лексеми; 

• позиція в рядку з кодом на мові BotScript. 
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Рисунок 49 – Приклад тесту лексичного аналізатора 
 

 

Рисунок 50 – Макрос «define-lexer-test» 

 

4.1.3 Розроблення тестів для синтаксичного аналізатора 

Пакет із тестами синтаксичного аналізатора налічує 54 тестів (рис. 51). 

Кожний тест у пакеті оголошений із допомогою макросу «define-parser-test» (рис. 

52). Тест порівнює два абстрактних синтаксичних дерева з допомогою функції 

«same-parse-tree-?» з пакету «nobot/botscript/parser/acacia/tree-utils». 

 

 
Рисунок 51 – Приклад тесту синтаксичного аналізатора 

 

 
Рисунок 52 – Макрос «define-parser-test» 

 

(define-lexer-test bs-lexer.simple.1 
    "lang:1, op2: \"test\" // 12 3 4 * & ^" 
  ((<ID> "lang" (1 . 1)) (<DELIMITER> COLON (5 . 1)) (<NUMBER-STRING> 1 (6 . 1)) 
   (<DELIMITER> COMMA (7 . 1)) (<ID> "op2" (9 . 1)) (<DELIMITER> COLON (12 . 1)) 
   (<CHAR-STRING> "\"TEST\"" (14 . 1))) 
  :with-pos t) 

(defmacro define-lexer-test (name input-string expected-tokens-seq &key with-pos) 
  `(define-test ,name 
     (assert-true 
         (same-tokens-seq-? 
          (disassemble-string ,input-string 
                              :convert-with-pos ,with-pos) 
          ',expected-tokens-seq 
          :without-pos ,(not with-pos))))) 

(define-parser-test bs-parser.save-to-expr.1 
    "save 21 to user-age" 
  (<SAVE-TO-EXPR> (<LITERAL-OR-ID> (<LITERAL> (<NUMBER-STRING> 21))) 
                  (<ID> "user-age")) 
  :save-to-expr) 

(defmacro define-parser-test (name 
                              input-string 
                              expected-tree 
                              &optional (sort-type :script)) 
  `(define-test ,name 
     (assert-true 
      (same-parse-tree-? 
       (parse-string ,input-string :sort-type ,sort-type) 
       ',expected-tree)))) 
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4.1.4 Розроблення тестів для семантичного аналізатора 

Пакет із тестами семантичного аналізатора складається з 4 тестів. Кожний 

тест оголошений із допомогою макросу «define-post-test». Тест порівнює таблиці, 

які зібрав семантичний аналізатор та очікувані таблиці. 

4.1.5 Розроблення тестів для генератора проєкту 

Пакет із тестами генератора проєкту складається з 3 тестів. Перші два тести 

перевіряють коректність генерованого JSON-об’єкта для NPM у формі lisp-

списку. Останній тест перевіряє коректність генерованого тексту файлу 

«README.md». Тести на JSON-об’єкт оголошені з допомогою макросу «define-

project-config-test». Тест на «README.md» файл оголошений із допомогою 

макросу «define-readme-text-test». 

4.1.6 Розроблення тестів для генератора коду 

Пакет із тестами генератора коду налічує всього 20 тестів. Тести 

перевіряють коректність генерованого абстрактного синтаксичного дерева коду 

на мові JavaScript. Кожний тест оголошений з допомогою макросу «define-

codegen-test». 

4.2 Створення чат-бота для вебсайту 

Продемонструємо приклад створення чат-бот на мові BotScript для 

вебсайту, який буде запитувати ім’я користувача та виводити привітання, 

використавши це ім’я. Для того, щоб створити бота для вебсайту, треба 

дотримуватися такому алгоритму: 

• задати значення для опції компілятора «@codegen» – «js»; 

• задати значення для опції компілятора «@platform» – «web»; 

• задати значення для опції компілятора «@arch-type» – «chat»; 

• задати значення для опції бота «port» – «3000»; 

• задати значення для опції бота «host» – «localhost»; 

• задати значення для опції бота «name» – «Tom» (ім’я будь-яке); 
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• задати стани боти та процедури до них із відповідним набором інструкцій 

(рис. 53); 

• задати змінну «user-name», де буде зберігатися ім’я співбесідника. 
 

 

Рисунок 53 – Приклад коду чат-бота на мові BotScript для вебсайту 

 

@codegen "js"; 
@arch-type "chat"; 
@platform "web"; 
bot { 
    options { 
        name: "Tom"; 
        port: 3000; 
    } 
 
    vars { 
        user-name: none; // user name 
    } 
 
    start from a; 
 
    state-points { 
        a: { 
            act: on-a; 
        } 
 
        b: { 
            act: on-b; 
        } 
    } 
 
    state-actions { 
        on-a: { 
            if ?input == "Hello" { 
                say "Hello, what is your name?"; 
                gotov b; 
            } else { 
                say "Sorry, i don't understand you"; 
                gotov a; 
            } 
        } 
 
        on-b: { 
            save ?input to user-name; 
            say "Hello, " user-name ". How are you?"; 
            gotov a; 
        } 
    } 
} 
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Після чого, треба скомпілювати файл «tom.bs» (рис. 54-55) та зайти на 

вебсторінку за адресою «localhost:3000» і в діалоговому вікні почати 

спілкуватися з ботом (рис. 56). 

 

 
Рисунок 54 – Компіляція файлу «tom.bs» 

 

 
Рисунок 55 – Структура генерованого проєкту чат-бота 

 

 
Рисунок 56 – Демонстрація роботи чат-бота для вебсайту 
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4.3 Створення чат-бота для соціальної мережі «Telegram» 

Для того, щоби створити аналогічного бота для соціальної мережі 

«Telegram» (рис. 57), треба зробити все те саме, що і для генерації до вебсайту, 

але з деякими змінами в коді: 

• для опції компілятора «@platform» задати значення «telegram» або «tg». 

• для опції бота «token», замість опцій «port» та «host», задати унікальний 

ключ бота, який можна отримати в соціальній мережі з допомогою 

спеціального бота «BotFather». 

 

 
Рисунок 57 – Демонстрація роботи чат-бота для соціальної мережі «Telegram» 

 

4.4 Висновки 

Отже, у цьому розділі дипломного проєкту, був описаний модуль із 

тестами кожного етапу роботи компілятора мови BotScript. Усього модуль 

налічує 101 тест. Модуль тестів складається з п’яти наборів тестів: 

• лексичний аналізатор 

• синтаксичний аналізатор 

• семантичний аналізатор 

• генератор проєкту 

• генератор коду 

Також у цьому розділі були продемонстровані два приклади генерації чат-бота: 

для вебсайту та для соціальної мережі «Telegram». 
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5. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 

 

 

5.1 Встановлення компілятора мови BotScript на операційну систему 

Компілятор мови BotScript, як було вже сказано вище, підтримує дві 

операційної системи: OS Linux (Debian сімейство) та MacOS Big Sure. Для того, 

щоб встановити або видалити, треба запустити make-файл, який присутній разом 

із джерельним кодом компілятора. Усі команди make-файлу треба виконувати з 

правами адміністратора, тобто використовувати утиліту командного рядка – 

«sudo». Make-файл підтримує такі команди: 

• «make install» – компілює весь проєкт компілятора, створює бінарний файл 

та встановлює в операційну систему. Команди make-файлу створюють 

посилання за шляхом «/usr/local/bin/nobot» на бінарний файл компілятора, 

який розміщується в системі за таким шляхом у файловій системі: 

o для MacOS – «/usr/local/Cellar/»; 

o для OS Linux – «/usr/local/»; 

• «make uninstall» – видаляє компілятор з операційної системи; 

• «make reinstall» – перевстановлює компілятор на операційну систему. 

5.2 Опис аргументів командного рядку компілятора мови BotScript 

Скомпілювати файл можна з допомогою команди «nobot», який приймає 

аргументом – файл із кодом на мові BotScript з розширенням «.bs». Також 

компілятор підтримує додаткові опції командного рядку: 

• «-h» або «--help» – отримати інформацію про існуючі опції компілятора 

(рис. 58); 

• «-v» або «--version» – отримати поточну версію компілятора; 

• «-a» або «--about» – отримати інформацію про компілятора та мову 

BotScript. 
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Рисунок 58 – Демонстрація опції «-h» для компілятора мови BotScript 

 

5.3 Висновки 

Отже, у цьому розділі дипломного проєкті були описані можливі способи 

встановлення, видалення або перевстановлення компілятора на операційну 

систему. Компілятор підтримує дві операційної системи: OS Linux (Debian 

сімейства) та Mac OS Big Sure. Було описано, як скомпілювати файл із кодом на 

мові BotScript. Також описані всі можливі опції командного рядку для 

компілятора, яких налічує три штуки: отримання допомоги, отримання 

інформації про компілятор та отримання поточної версії програми. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У цьому дипломному проєкті була представлена мова BotScript та 

компілятор NOBOT для генерації тексту чат-бота мовою JavaScript. Мова 

BotScript була розроблена для людей сфер обслуговування, бізнесу та 

інформаційних технологій для прискореного створення чат-ботів для таких 

платформ, як вебсайти або соціальні мережі, наприклад, «Telegram».  

Мова BotScript є декларативною, предметно-орієнтованою мовою 

програмування. Граматика мови описана формальною мовою Бекуса-Нуара. 

Мова дуже зрозуміла та має простий синтаксис. Код на мові BotScript має чітку, 

зрозумілу та просту структуру. 

Компілятор мови BotScript був розроблений на мові Common Lisp. 

Джерельний код компілятора складається з одинадцяти модулів, з яких сім 

основних, три додаткових та один із тестами кожного етапу компіляції. 

Компілятор підтримує дві операційної системи: OS Linux (Debian сімейства) та 

Mac OS Big Sure. Також компілятор має інсталяційний файл, який дає змогу 

встановити компілятор на операційну систему. Компілятор підтримує набір 

опцій, які допоможуть скомпілювати файл та отримати додаткову інформацію 

про мову BotScript та компілятора до неї.  

У першому розділі дипломного проєкту були наведені ряд існуючих 

рішень, які дозволяють також швидко створити чат-бота. На основі існуючих 

рішень можна перерахувати такі переваги мови BotScript та компілятора з неї: 

• доступність вихідного коду на основі, якого можна додати додаткову 

функціональність бота; 

• вихідного бота можна встановити на будь-якій сервер; 

• повний контроль над даними, які надходять до бота від співбесідника. 
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У майбутньому розвиток мови та компілятора з неї передбачає додавання 

нових мов програмування та технологій на основі, яких можна генерувати текст 

чат-бота із більш розширеною функціональністю. 
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