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                                                            РЕФЕРАТ

    Магістерс ка атестаційна робота містит : джерел , 0 с , 7 формул, 1 рис , додатки
     Об’єкт дослідження  процес електронного документообігу
    Предмет дослідження моделі і алгоритми адаптаці користувача до конкретних завдань
інтерфейсу і ситуацій з метою зменшення надмірності візуаль ного образу інтерфейсу
     Метою дослідження підвищ ення рівнявпровадження електронних систем, а саме 
документообігу в міс ку раду, розробка моделей і алгоритмів роботи модулю адаптації
  Для досягнення  мети в роботі вирішуют с наступні задачі: розробка моделі онтологі
предметно області розробка моделі адаптивного інтерфейсу розробка моделі діалогу з 
користувачем, розробка загального алгоритму адаптаці інтерфейсу, розробка алгоритму 
зберіганн документів
   Виконано вдосконалення моделі структури призначеного для користувача інтерфейсу 
системи електронного документообігу шляхом введення до складу функцій і стосунків 
адаптаці під різноманітні завдання користувача,щ о дало можливіст синтезу адаптивного 
інтерфейсу
     Отримала подал ший розвиток логічна модель адаптаці призначеного для користувача 
інтерфейсу системи електронного документообігу за рахунок використання структурою,
звичайно-автоматно схеми з перебудовуваною о дало можливіст реалізувати функції 
автоматично адаптації під різні категорі і функці користувачів і програмно реалізації 
адаптивного інтерфейсу
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                                                                      ABSTRACT

Master s attestation work contains: 0 , 7 formulas, , 1 fig, sources, additions
       A research object is a rocess of electronic circulation of documents
The article of research is models and algorithms of ada tation of man-
machine interface to the certain tasks and situations with the aim of reduction to
sur lus of visual character of interface
     A research aim is an increase of level of introduction of the electronic
systems, namely to circulation of documents in a town council, develo ment of
models and algorithms of work to the module of ada tation For gaining end in- rocess next tasks 
decide: develo ment of model of ontology of subject domain develo ment of model of ada tive 
interface develo ment of model of dialogue with an user, develo ment of general algorithm
of ada tation of interface, develo ment of algorithm of storage of documents
erfection of model of structure of the interface of the system of electronic
circulation of documents intended for an user is executed by introduction to her
com osition of functions and relations of ada tation under the various tasks of
user, that gave an o ortunity to the synthesis of ada tive interface
    The logical model of ada tation of the interface of the system of electronic
circulation of documents intended for an user got further develo ment due to the
use of usually-automat chart with the reconstructed structure, that gave an o
ortunity to reali e the functions of automatic ada tation under different
categories and functions of users and rogrammatic reali ation of ada tive
interface
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