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РОЗРАХУНОК БОЙОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЖІВ  ІГРОВОГО TELEGRAM-БОТУ 

Масова багатокористувацька онлайнова рольова гра (англ. Massively multiplayer online role-playing game, 

MMORPG) – колективна рольова гра, в якій гравці взаємодіють один з одним в заздалегідь визначеному 

вигаданому середовищі [1]. Як і в більшості RPG, гравцеві пропонується роль вигаданого героя і можливість 

управляти його діями.  

Головною ідеєю MMORPG є забезпечення можливості гравців зруч-но взаємодіяти між собою. Саме для 

цього було обрано вже існуючий месенджер Telegram. Першою перевагою є те, що у месенджері Telegram, є 

особливі акаунти, операторами яких можуть бути не люди, а спеціальним чином написані програми – боти, 

які розташовані на сторонніх ресурсах (не на серверах Telegram) [2]. По-друге, Telegram вже має свою велику 

аудиторію, що забезпечить легку рекламу і зручність для гравців. По-третє, Telegram дозволяє створювати 
спільні чати між людьми. 

В ході дослідження було обрано 3 аналоги для вивчення та порівняння: RF Telegram (Rising Force 

Telegram), CW3 (Chat Wars 3) та Hyperion. Провівши аналіз, було виявлено важливу проблему, що стосується 

структури бойової системи та розрахунку балансу характеристик персонажів. Для всіх ігор і, зокрема, для 

жанру MMORPG дуже важ-ливо, щоб бойова система була цікавою і різноманітною, а характеристики 

персонажів були збалансовані [3]. У всіх вище наведених іграх різниця в значеннях характеристик між 

рівнями персонажів занадто велика. Особливо це відчутно у грі RF між 49-м та 50-м рівнем. Так, гравці 49-го 

рівня не мають майже жодної можливості перемогти гравця 50-го рівня. Для більш збалансованої прогресії 

характеристик персонажів було вирішено вивести формулу середнього пошкодження персонажем другого 

персонажа. Враховуючи розроблену бойову систему формула отримала такий вигляд: 

 𝐷𝑎𝑚𝑀 = 𝐷𝑎𝑚𝐴 − 𝐴𝐷 + 𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴 − 𝐸𝑣𝑎𝐷 + 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝐷𝑎𝑚𝐴/𝑛,  

де DamA – середнє фізичне або магічне базове пошкодження персонажа в залежності від типу використаної 

зброї, яке розраховується за формулою: 𝐷𝑎𝑚𝐴 = (𝐷𝑎𝑚𝐴𝑀𝑖𝑛 + 𝐷𝑎𝑚𝐴𝑀𝑎𝑥)/2; 𝐴𝐷 – різниця між захистом та 

проникненням захисника та атакуючого: 𝐴𝐷 = 𝐷𝑒𝑓𝐷 − 𝑃𝑒𝑛𝐴; 𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴  – середня надбавка від критичного 

пошкодження, що розподілена на всю довжину бою: 𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴 =  ( (𝐷𝑎𝑚𝐴 ∗  𝑐𝑜𝑓𝐶)–  𝐷𝑎𝑚𝐴) ∗  𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴, де 

𝑐𝑜𝑓𝐶 – в скільки разів критична атака більша за звичайну, а 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴 – шанс, з яким персонаж може 

нанести критичну атаку; 𝐸𝑣𝑎𝐷 – кількість  пошкоднення, від якого може ухилитись захисник: 𝐸𝑣𝑎𝐷 =
 (𝐷𝑎𝑚𝐴 –  𝐴𝐷 +  𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴) ∗ (𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑣𝑎𝐷 −  𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝐴), де 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝐴 – точність персонажа, яка залежить 

від навика володіння зброєю, а 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑣𝑎𝐷 – шанс захисника ухилитись; ComboDamA – середня надбавка 

від посиленого пошкодження, яка збільшує базову атаку та може відбутись, якщо атакуючий персонаж 

проведе успішно n атак підряд: 

 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝐷𝑎𝑚𝐴 =  (𝐷𝑎𝑚𝐴 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝐶𝑜𝑒𝑓 −  𝐷𝑎𝑚𝐴) ∗ (( 100% − 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑣𝑎𝐷 + 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝐴)^𝑛 +
 ((𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑣𝑎𝐷 − 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝐴 ) ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝐴)^𝑛)  ∗  (1 +  𝑐𝑜𝑓𝐶 ∗  𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑟𝑖𝑡𝐴),   

де 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝐶𝑜𝑒𝑓 – коефіцієнт збільшення базової атаки, 𝑇𝑒𝑚𝑝𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝐴 – шанс зберегти ланцюжок 

успішних атак при неуспішно проведеній. 

За допомогою цих формул можливо з легкістю контролювати баланс характеристик  персонажів  на 

різних рівнях, та надати гравцям можливість з доволі непоганим  шансом перемогти когось, хто на 1-4 рівня 
більший за твій. 
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