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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Автоматизовані системи застосовуються в багатьох видах 
людської діяльності, їх кількість і комплексність постійно зростають. Одночасно 
збільшується обсяг інформації, яку повинен обробляти користувач системи для 
прийняття рішення в ході робочого процесу. В багатьох випадках це призводить до 
виникнення стану інформаційного перевантаження, що знижує рівень ефективності 
роботи користувача і системи в цілому. Тому загальна проблема забезпечення 
високого рівня надійності та ефективності роботи автоматизованих є актуальною. 

Для розв’язання цієї проблеми проводяться наукові дослідження в таких 
напрямках: задача одержання адекватних інформаційних моделей системи і 
пов’язаних з нею об’єктів; створення інформаційних технологій, що забезпечують 
ефективну взаємодію користувача з системою; створення засобів зниження рівня 
інформаційного навантаження користувачів систем, викликаного ускладненням 
процесів керування; забезпечення можливості мобільної адаптації автоматизованих 
систем до функціональних завдань, що змінюються; підвищення ступеню інтеграції 
систем моніторингу в конфігурації складних систем. 

Людина-користувач в автоматизованій системі відповідає за етап прийняття 
рішень на основі інформації, отриманої від системи. Ефективність діяльності 
користувача на цьому етапі суттєво впливає на ефективність всієї системи. 
Використання засобів підтримки прийняття рішень – відомий підхід до вирішення 
проблеми надмірного інформаційного навантаження на користувача. Дослідженням 
таких засобів присвячені роботи Х. Райфа, О.І. Ларічева і Є.М. Мошковича та ін. 
Проте часто інформаційне навантаження пов’язане більшим чином з особливостями 
інформаційної взаємодії користувача з системою. Тому створення мереж 
релевантності даних в системі або інші методи підтримки прийняття рішень можуть 
лише частково допомогти розв’язати задачу забезпечення високого рівня 
ефективності роботи користувача з інформацією в системі. 

Для врахування особливостей інформаційної взаємодії користувача з системою 
при проектуванні робочого інтерфейсу застосовуються ергономічні методи. Проте 
вони не враховують індивідуальні особливості самого користувача, оптимальний (за 
критерієм зниження рівня інформаційного навантаження) для нього формат і темп 
подачі інформації. Методи психофізіологічної сумісності ергономічного підходу 
враховують характеристики усередненого за параметрами когнітивного портрету та 
рівнем кваліфікації спеціаліста тієї галузі, для якої створюється автоматизована 
система, але без можливості подальшої настройки і персоналізації інтерфейсів. 
Інформаційним системам, орієнтованим при роботі на користувача та системам 
персоналізації присвячені фундаментальні та прикладні роботи В.М. Глушкова, 
В.Г. Редька, Б.Ф. Скінера, В.П. Попова і А.С. Ющенко, Г.Є. Цейтліна та ін. 

Розвитком ергономічного підходу до вирішення проблеми забезпечення 
високого рівня надійності та ефективності роботи користувача з інформацією в 
системі є застосовування адаптивного підходу до організації подання інформації, 
який дозволяє ітеративно настроювати процес взаємодії користувача з 
автоматизованою системою (з уточненням параметрів взаємодії на кожному кроці 
ітерації за інформацією від засобів зворотного зв’язку) з врахуванням особливостей 
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сприйняття інформації конкретним користувачем складної системи на основі його 
когнітивного портрета, що забезпечує підвищення комфортності і ефективності 
інформаційної взаємодії користувача з системою. 

В рамках адаптивного підходу використовуються: засоби ефективного 
представлення структури блоків даних, з якими користувачі працюють в системі; 
механізми діагностування характеристик когнітивного портрету користувача в 
реальному часі; засоби персоналізації потоків інформації від системи до 
користувача; методи полегшення доступу до даних (наприклад, за рахунок побудови 
онтологічної мережі на основі інформаційних блоків). 

Існуючі рішення проблеми забезпечення високого рівня надійності та 
ефективності роботи користувача з інформацією в системі створюються, як правило, 
для вузького класу автоматизованих систем на основі одного з можливих підходів 
до адаптації процесу інформаційної взаємодії «користувач-система». Рівень 
адаптації можна підвищити, застосувавши паралельно в рамках однієї 
автоматизованої системи декілька адаптивних підходів, об’єднаних спільним 
критерієм оптимізації. Для реалізації комплексного адаптивного підходу необхідно 
створити відповідні засоби та визначити принципи включення цих засобів до складу 
автоматизованих систем, де планується здійснювати адаптацію взаємодії 
користувача з інформацією. 

Таким чином, актуальна науково-практична задача створення методів і засобів 
інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії 
оператора з автоматизованою системою полягає в дослідженні принципів 
інформаційної взаємодії користувача з автоматизованою системою, побудові 
моделей такої взаємодії, визначенні методів і розробці алгоритмів управління 
інформаційною взаємодією для підвищення її ефективності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконувалися в межах комплексних програм наукових досліджень НАН України 
«Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної 
енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн 
(«Об’єднання», номер держреєстрації 0110U003650)», («Стан», номер 
держреєстрації 0109U008340)», «Розвиток теорії, розробка методів та засобів 
реалізації гібридних експертномоделюючих комп’ютерних систем в задачах 
комплексного управління перетворенням енергії» («Гібрид»). 

За наукову роботу «Методи и засоби підвищення ефективності професійної 
діяльності операторів АСУ енергетичних об’єктів» за темою дисертаційних 
досліджень здобувач в складі колективу авторів (Нетлюх О.П., Панов А.В., 
Фуртат Ю.О.) був удостоєний премії НАН України для молодих учених і студентів 
вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи у 2011 році. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
ефективності взаємодії користувачів складних автоматизованих систем з 
інформацією, зниження рівня інформаційного навантаження на користувача завдяки 
створенню методів і засобів комплексного підходу до адаптації процесу взаємодії 
користувача з автоматизованою системою з урахуванням особливостей поточних 
робочих задач та характеристик когнітивного портрету користувача. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання 
дослідження: 

 дослідження методів підвищення ефективності інформаційної взаємодії 
оператора зі складною автоматизованою системою; 

 розробка комплексного підходу до адаптації інформаційної взаємодії 
користувача з автоматизованою системою за рахунок поєднання та комбінування 
технологічно сумісних елементів існуючих адаптивних підходів та наробок 
когнітивної психології; 

 визначення принципів управління інформаційною взаємодією користувача 
з автоматизованою системою, і побудова на їх основі функціональної моделі засобів 
адаптації інформаційною взаємодії; 

 визначення базису когнітивних та психофізіологічних характеристик, що 
впливають на процес обробки інформації користувачем автоматизованої системи і 
створення засобів діагностування вибраних параметрів та засобів здійснення 
персоналізованої адаптації характеристик інформаційних потоків «система-
користувач» до особливостей когнітивного профілю користувача; 

 дослідження методів управління структурою даних предметної області і 
сценаріями взаємодії користувача з системою і розробка структури і принципів 
роботи функціональних блоків управління цими структурами; 

 розробка архітектури засобів управління процесом адаптації взаємодії 
користувача з інформацією в системі; 

 проведення оцінки ефективності створених засобів адаптації 
інформаційної взаємодії користувача з системою та запропонованого комплексного 
підходу до вирішення проблеми забезпечення високого рівня надійності та 
ефективності роботи користувача з інформацією в системі. 

Об’єкт дослідження – процеси взаємодії користувача (оператора) 
автоматизованої системи з інформаційними потоками в системі. 

Предмет дослідження – методи та програмні засоби управління формою 
зберігання та представлення інформації в системі, сценарієм взаємодії користувача з 
системою з урахуванням специфіки робочого процесу і особливостей сприйняття 
інформації конкретними користувачами. 

Методи дослідження. Робота виконана з використанням принципів і методів 
ергономічної організації користувацьких інтерфейсів; методів адаптації даних з 
теорії когнітивної психології для створення моделі обробки інформації 
користувачем автоматизованої системи та алгоритму адаптації інформаційної 
взаємодії; елементів теорії графів (зокрема, мереж Петрі); теорії експертних систем; 
методів агентно-орієнтованого діалогового моделювання для створення алгоритмів 
діалогової взаємодії користувача з системою та для визначення функціональних 
вимог до конструктора діалогу; методів онтологічного моделювання предметної 
області для створення засобів структурування сценарію діалогової взаємодії в 
автоматизовані системі; принципів об’єктно-орієнтованого та модульного 
програмування для створення структурної схеми програмних засобів адаптації; 
методів даталогічного моделювання на основі інфологічних моделей процесу 
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обробки інформації та функціональних вимог до програмних засобів настройки 
користувацьких інтерфейсів для розробки структури комплексу засобів адаптації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
вперше запропоновано комплексний підхід до адаптації процесу взаємодії 

користувача з автоматизованою системою з врахуванням характеристик 
когнітивного портрету користувача, сценарію взаємодії з системою, формату 
зберігання та представлення даних, визначених робочим процесом; запропонований 
підхід дозволяє додатково підвищити ефективність роботи користувача з 
інформацією в системі порівняно з використанням сучасних вузькоспеціалізованих 
підходів; 

вперше запропоновано функціональну модель засобів, що реалізують 
комплексний адаптивний підхід; на основі функціональної моделі визначено основні 
функціональні блоки комплексу засобів адаптації: конструктор інтерфейсу для 
створення і модифікації користувацького інтерфейсу; конструктор діалогу для 
управління деревом сценарію діалогової взаємодії користувача з системою; модуль 
автоматичного діагностування та обробки сигналів зворотного зв’язку від робочого 
місця користувача для діагностування характеристик користувачів та відстеження 
ефективності роботи персоналізованого інтерфейсу; база даних для зберігання 
інформації про процес взаємодії користувача з системою, значень характеристик 
когнітивних портретів користувачів, сценаріїв робочих процесів; комплекс засобів 
адаптації, на відміну від сучасних вузькоспеціалізованих рішень, дозволяє 
одночасно управляти основними аспектами інформаційної взаємодії користувача з 
системою; 

вдосконалено метод побудови когнітивного профілю користувача за рахунок 
автоматизації оперативного діагностування його параметрів та визначення базису 
параметрів, які дозволяють комплексно оцінити ефективність роботи користувача з 
системою; вдосконалений метод дає можливість, відстежуючи значення базисних 
параметрів когнітивного портрету та впливаючи на них, адаптувати процес 
інформаційної взаємодії користувача з автоматизованою системою до його 
поточного психофізіологічного стану та задачі, зменшуючи рівень інформаційного 
навантаження на користувача і підвищуючи ефективність його роботи; 

отримав подальший розвиток метод діалогового моделювання взаємодії 
користувача з системою за рахунок введення в опис агентів діалогу та їх сценаріїв 
параметрів для врахування когнітивних особливостей агентів-користувачів, що 
дозволяє підвищити рівень персоналізації і адаптації процесу взаємодії з системою 
завдяки врахуванню при створенні та модифікації сценарію діалогу когнітивного 
портрету агента-користувача, його поточного психофізіологічного стану та бажаної 
форми представлення інформації від системи. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений в ході виконання 
дисертаційної роботи програмний комплекс засобів адаптації інформаційної 
взаємодії користувача з автоматизованою системою дозволяє підвищувати 
ефективність роботи користувача з даними в системі, а також загальну ефективність 
і надійність системи, за рахунок зниження рівня інформаційного навантаження на 
користувача. Як комплекс в цілому, так і його окремі функціональні компоненти 
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можуть бути використані для створення технічної або супровідної документації 
проектувальниками АСУ, для налаштування АСУ та/або довідкової підсистеми 
відповідно до специфіки робочого процесу на об’єкті технологами автоматизованих 
систем проектування, для управління сценарієм навчальної програми тьюторами в 
автоматизованих системах навчання. 

Використання конструктора діалогу, конструктора інтерфейсу та підсистеми 
діагностування характеристик когнітивного профілю користувача дозволяє 
проектувальнику АСУ визначити когнітивні профілі (набори психофізіологічних, 
когнітивних та інтелектуальних характеристик) потенційних операторів системи або 
задати їх вручну, змоделювати за допомогою конструктора діалогу сценарій роботи 
оператора в системі для визначення необхідного набору інтерфейсних елементів на 
різних кроках роботи в системі, побудувати відповідні робочі інтерфейси за 
допомогою конструктора інтерфейсів. 

Розроблений в дисертаційній роботі адаптивний підхід може бути 
використаний для підвищення рівня інтелектуалізації систем автоматизованого 
проектування (САПР), для чого до існуючої системи додаються модулі, які 
реалізують діалогове моделювання. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що виносяться на 
захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, 
здобувачеві належить: [1;5;9] – архітектура автоматизованих систем обробки слабко 
структурованої інформації; [3;8;12;37] – моделі взаємодії людини-оператора з 
інформацією від автоматизованої системи, модель процесу адаптації інформації від 
системи до особливостей діяльності користувача; [6] – базис характеристик 
когнітивного профілю користувача, важливих для процесу адаптації інформаційних 
потоків в системі, архітектура системи автоматичного діагностування когнітивних 
та психофізіологічних характеристик користувача автоматизованої системи; 
[2;4;7;11;29;35] – функціональна модель та архітектура багатоагентної 
діалогомоделючої системи на основі модифікованого циклу Нейссера; 
[10;23;30;32;36] – функціональна модель та архітектура комплексу управління 
користувацькими інтерфейсами та характеристиками інформаційних потоків від 
системи до користувача; [28;34] – архітектура системи побудови доменної моделі 
предметної області на основі початкової слабко структурованої семантично 
орієнтованої інформації. 

Апробація результатів роботи. Основні наукові результати і положення 
роботи були представлені і обговорювалися на наступних наукових конференціях: 
29-33,35 Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів 
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ, 2010-2014; Перша, Друга та Третя 
Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект». – Черкаси, 
2011, 2013, 2015; Международна научна конференция «Приложение на 
информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието» – 
Болгарія, Софія, 2-3 грудня 2011 р.; 5 та 6 Міжнародна наукова конференція 
«Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» на 
базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 
Кам’янець-Подільський, 2012, 2014; IV Міжнародна наукова конференція 
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«Моделирование-2012». – Київ, 2012, 16–18 травня; IV Міжнародна науково-
технічна конференція «Моделирование в  электротехнике, электронике и 
светотехнике МЭЭС’12» – Київ, 2012, 19–21 вересня; Міжнародні конференції 
«International Conference on Application of Information and Communication Technology 
and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2011-2015» – Болгарія, Софія, 
2011-2015; Сьома Міжнародна конференція World Conference on Intelligent Systems 
for Industrial Automation WCIS-2012 – Узбекистан, Ташкент, 2012, 25-27 листопада; 
Міжнародна наукова конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)», 
Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацівелі, 30 вересня – 4 жовтня 2013 року; 
Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)», 
Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21– 25 вересня 
2015 року. 

Публікації. Результати дисертації викладені в 37 публікаціях, серед них – 14 
статей опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України (з них 10 – у 
виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах), 3 статті – у 
наукових іноземних виданнях, 1 стаття – в збірнику наукових праць АПН України, а 
також в 19 матеріалах конференцій та наукових семінарів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 3 
розділів, списку використаних джерел (134 найменування), 4 додатків. Основний 
текст роботи викладено на 143 сторінках. Робота включає 50 рисунків, 21 таблицю. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зазначений зв'язок роботи з 
науковими програмами і темами, сформульовано мету і визначено задачі 
дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів, надано відомості про особистий внесок здобувача, апробацію роботи та 
публікації. 

В першому розділі проведено аналіз сучасного стану проблеми забезпечення 
високого рівня надійності та ефективності роботи користувача з інформацією в 
системі, сформульовано комплексний підхід до адаптації інформаційної взаємодії 
користувача з автоматизованою системою. 

Програмні засоби адаптації процесу взаємодії користувача з інформацією в 
автоматизованій системі в наш час активно досліджуються і створюються для 
застосування в різних сферах людської діяльності. При цьому застосовуються 
різноманітні адаптивні підходи. Але існуючі рішення створюються, як правило, для 
вузького класу автоматизованих систем на основі одного з можливих підходів до 
адаптації процесу взаємодії користувача з автоматизованою системою. При цьому, 
оскільки окремі підходи майже не перетинаються функціонально, рівень адаптації 
можна підвищити, паралельно застосувавши в рамках однієї автоматизованої 
системи декілька адаптивних підходів – адаптацію до особливостей робочого 
процесу, до когнітивного портрету користувача, до його рівня кваліфікації. Це 
дозволить покращити результат адаптації процесу інформаційної взаємодії 
користувача з системою, додатково підвищивши ефективність роботи користувача, 
знизивши рівень інформаційного навантаження. Для реалізації комплексного 
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адаптивного підходу необхідно створити відповідні засоби та визначити принципи 
включення цих засобів до складу автоматизованих систем, де планується 
здійснювати адаптацію взаємодії користувача з інформацією. 

Комплексний адаптивний підхід, запропонований в дисертаційній роботі, 
передбачає паралельну адаптацію як інтерфейсу робочого місця користувача, так і 
робочого процесу до особливостей оператора і його задачі в системі. Це відкриває 
можливість для здійснення персоналізованої адаптації взаємодії користувача в 
системі незалежно від змін в робочому процесі, предметній області чи особливостей 
роботи з даними конкретних користувачів. 

Адаптація інформаційної взаємодії користувача з системою трактується як 
ітераційний процес, коли система постійно враховує зміни як в когнітивному 
портреті користувача, так і в специфіці робочого процесу. Але в реальних системах 
цей процес повинен бути скінченним. Тому для запропонованого підходу 
встановлено критерій завершення процесу адаптації як зростання показника 
ефективності інформаційної взаємодії після останньої ітерації на менше, ніж 5%. 
Отриману адаптовану систему роботи з даними запропоновано вважати оптимально 
персоналізованою для даного користувача. 

В ході дослідження принципів взаємодії користувача з адаптованим 
інтерфейсом в автоматизованій системі встановлено, що для реалізації 
запропонованого комплексного адаптивного підходу необхідно створити засоби 
діагностування характеристик когнітивного портрету користувача, забезпечити 
можливість врахування цих характеристик при адаптації користувацького 
інтерфейсу і сценарію взаємодії користувача з системою. Для оцінювання 
ефективності адаптації взаємодії необхідно реалізувати засоби моніторингу 
діяльності користувача, які б фіксували час, витрачений на прийняття рішення та 
кількість допущених при цьому помилок. 

Другий розділ присвячений визначенню функціональних і алгоритмічних 
вимог до засобів адаптації інформаційної взаємодії користувача з системою. 

Для оцінки ефективності адаптації інформаційної взаємодії користувача з 
системою в дисертаційному дослідженні запропоновано використовувати показник, 
який враховує швидкість прийняття рішень на основі інформації, отриманої від 
системи, та правильність цих рішень (або кількість помилок, допущених 
користувачем). 

           
,
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де i – номер епізоду обробки користувачем даних від системи в загальному 

робочому процесі, )(i
lF  – помилки несвоєчасного реагування на інформацію від 

системи, )(i
cF  – помилки прийняття помилкових рішень, )(i

sF  – помилки 

користувача через стан інформаційного перевантаження і стресу, kl, kc та ks  – 
коефіцієнти ваги відповідних помилок, T(i) – час, витрачений на прийняття i-ого 
рішення, kT – коефіцієнт ваги швидкості роботи користувача. 

В розділі досліджено схему інформаційної взаємодії користувача з системою і 
запропоновано модель інформаційного потоку 
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,,,, DCFTI        (2) 

де T – темп подачі інформації, F – формат представлення даних, C – складність 
інформації, її пов’язаність з іншими блоками даних, D – дані, що передаються. 

З врахуванням схеми взаємодії користувача з інформацією в автоматизованій 
системі запропоновано алгоритм адаптованої персоналізованої інформаційної 
взаємодії користувача з системою (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Адаптована персоналізована інформаційна взаємодія користувача з 

системою 
На основі алгоритму адаптації інформаційної взаємодії та принципів 

комплексного адаптивного підходу сформульовано перелік функцій засобів, що 
реалізують комплексний адаптивний підхід. Адаптація до когнітивних особливостей 
користувачів передбачає діагностування характеристик когнітивного портрету, 
переведення якісних результатів діагностування в нормовані кількісні дані, 
віднесення користувача до певної групи за набором характеристик. До адаптації 
користувацького інтерфейсу відносяться функції побудови шаблону інтерфейсу з 
врахуванням особливостей робочого процесу, персоналізація інтерфейсу з 
врахування характеристик когнітивного профілю користувача, обробка сигналів 
зворотного зв’язку від робочого місця для динамічного оцінювання якості 
інтерфейсу. Адаптація до особливостей предметної області включає структуризацію 
файлів з даними від системи, побудову онтологічної мережі дерева предметної 
області. Адаптація діалогової взаємодії передбачає побудову дерева сценарію 
діалогу користувача з системою, персоналізацію дерева сценарію діалогу з 
урахуванням особливостей сприйняття інформації користувачем та його рівня 
кваліфікації. Для кожної групи операцій розглянуто методи управління 
відповідними аспектами адаптації інформаційної взаємодії користувача з системою, 
сформульовано модель об’єкта управління та алгоритмічний опис функціонального 
блока засобів адаптації. 

Користувацький інтерфейс в автоматизованих системах розглядається як 

сукупність елементів виводу ,,1, niEUI i   і кожен елемент виводу 

,,1,,,, mjcTyxE ii

j

ii       (3) 
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де 
j
i

yx, – координати вершини межі елементу виводу у вікні користувацького 

інтерфейсу, Ti – тип елементу виводу, ci – критичність i-ого елементу виводу для 
роботи користувача. 

Критичність елементу виводу визначається особливостями робочого процесу. 
До критичних відносяться елементи, втрата інформації з яких призводить до 
порушення робочого процесу чи неможливості коректної обробки користувачем 
інформації від системи. 

Управління розміщенням елементів виводу та їх типом дозволяє створювати 
персоналізований користувацький інтерфейс для адаптації інформаційної взаємодії 
користувача з системою. Критичні елементи виводу повинні бути присутніми у вікні 
робочого інтерфейсу, незалежно від його адаптації. Бажані типи елементів виводу 
визначаються особливостями сприйняття інформації користувачем системи, його 
когнітивним портретом. 

Когнітивний портрет користувача представляє собою набір характеристик. 

,,1,,1,,1,,, pknjmiIntPPCognCP kji     (4) 

де Cogni – когнітивні характеристики користувача, PPj – психофізіологічні 
характеристики, Intk – інтелектуальні характеристики. Від характеристик 
когнітивного портрету залежить найкраща для сприйняття конкретним 
користувачем форма представлення даних на екрані робочого місця, кількість, тип і 
взаємне розміщення інтерфейсних елементів виводу інформації. 

Дослідження спеціалістів в області когнітивної психології дозволяють серед 
характеристик когнітивного портрету користувача визначити критичні для 
ефективного прийняття рішень при роботі з автоматизованими системами, 
встановити їх вплив на процес персоналізації інформаційної взаємодії та 
користувацького інтерфейсу, а також вибрати методи діагностування цих 
характеристик для побудови когнітивного профілю користувача в системі. Серед 
когнітивних характеристик виділено лабільність, полезалежність, тривожність, 
діапазон еквівалентності та імпульсивність. Психофізіологічні характеристики в 
базисі – це схильність до ризику, обсяг уваги, оперативна пам’ять, координація і 
зібраність. З інтелектуальних характеристик вибрано коефіцієнт інтелекту IQ та 
коефіцієнт емоційного інтелекту EQ. 

Для технологічної оптимізації процесу адаптації інформаційної взаємодії 
користувача з системою запропоновано при побудові користувацького інтерфейсу 
орієнтуватися не на індивідуальний когнітивний портрет користувача, а на 
когнітивний тип (групу споріднених когнітивних портретів), персоналізуючи 
інтерфейс лише у випадку необхідності або на вимогу користувача. 

Для забезпечення гнучкої адаптації представлення інформації користувачу при 
роботи в системі доцільно управляти не лише формою представлення даних, але й 
темпом і інтенсивністю інформаційного потоку. Для цього необхідно забезпечити 
можливість управління блоками інформації, організацію їх в мережу, систему знань. 

Розглянуто способи формального опису понять предметної області та зв’язків 
між ними і запропоновано використання тексту з інтелектуальними компонентами 
STD (Supported Text Document, текст, розширений ресурсами) для організації 
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доступу до інформації. Для використання STD для персоналізованої адаптації 
інформаційної взаємодії користувача з автоматизованою системою запропоновано 
шлях інтелектуалізації STD. Взаємодія користувача з STD в цьому випадку стає 
діалоговою, для реалізації персоналізованої адаптації необхідно дослідити 
алгоритми побудови сценарію діалогової взаємодії користувача з автоматизованою 
системою та методи адаптації цього сценарію. 

На основі модифікованого циклу Нейссера побудовано алгоритм, за яким 
передбачається, що в рамках кожного кроку діалогу можливі декілька циклів 
уточнення наборів очікуваних відповідей і гіпотез активного агенту. 

Побудова сценарію діалогової взаємодії користувача з автоматизованою 
системою передбачає розташування блоків даних предметної області в порядку, в 
якому вони повинні бути оброблені відповідно до вимог робочого процесу, а також 
формування зв’язків між семантично залежними блоками даних. 

Сценарій діалогу представимо як сукупність кроків діалогу 

niSD i ,1,  ,      (5) 

де кожній крок діалогу 

,,1,,1,, pkmjAQS
i

k
i

ji     (6) 

де mjniQ
i

j ,1,,1,   – множина запитів активного агенту діалогу, які приводять 

до i-ого кроку діалогу, pkniA
i

k ,1,,1,   – множина відповідей реактивного 

агенту діалогу. 
Оскільки при інформаційній взаємодії користувач і система можуть почергово 

виконувати роль як активного, так і реактивного агенту, а множини відповідей 
i

kA і 
l

kA можуть мати непорожній перетин при li  , сценарій діалогу має 

нелінійну структуру. 
Для реалізації діалогової взаємодії користувача з автоматизованою системою 

запропоновано багатоагентну машину діалогу (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Архітектура машини діалогу для реалізації взаємодії користувача з STD 
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В третьому розділі створено схему і сформульовано принцип дії комплексу 
засобів адаптації інформаційної взаємодії користувача з автоматизованою системою, 
наведено рекомендації по використанню комплексу засобів адаптації і його окремих 
блоків для користувачів з різними ролями в автоматизованих системах різних типів, 
описано випадок використання запропонованих в роботі засобів адаптації при 
розробці перспективної автоматизованої системи управління, наведено опис і 
результати експериментів, що дозволяють оцінити ефективність комплексного 
підходу до персоналізованої адаптації інформаційної взаємодії користувача з 
системою і засобів адаптації. 

Для опису схеми функціонування комплексу засобів адаптації інформаційної 
взаємодії створюється інфологічна модель, проілюстрована діаграмами потоків 
даних (DFD) для комплексу в цілому і окремих функціональних блоків. На основі 
діаграми потоків даних підсистеми автоматичного діагностування (рис. 3) 
сформульовано принципи конструювання і налаштування персоналізованих 
адаптованих користувацьких інтерфейсів. 

 

Рис. 3 – Підсистема автоматичного тестування. (DFD засобів адаптації інтерфейсів) 
 

Початкові профілі користувачів та вирішальні правила для тестів вводяться 
ззовні (наприклад, професійним психологом). В подальшому когнітивні профілі 
користувачів постійно коригуються за результатами тестів (за результатами тестів 
може бути також заповнений початковий когнітивний профіль) та сигналами 
зворотного зв’язку від робочого місця оператора. Модуль обробки результатів 
тестування відповідає як за модифікацію профілів користувачів в БД, так і за 
відправлення даних про поточний психофізіологічний стан користувача (визначений 
за сигналами зворотного зв’язку від робочого місця), які використовуються, якщо 
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потрібно внести зміни до персоналізованого робочого інтерфейсу під час сеансу 
роботи або скоригувати темп видачі інформації користувачу. 

Відповідно до моделі (3), користувацький інтерфейс автоматизованої системи 
складається з комбінації типових елементів – полів для відображення текстової 
інформації, графіків, шкал, таблиць для зведення значень від різних елементів 
системи. На даний момент переважна більшість інтерфейсів представляють собою 
певного вигляду схеми – комбінацію графічного і текстового представлення 
інформації. Така форма є максимально універсальною, але не може врахувати 
індивідуальних особливостей всіх користувачів системи. Процес налаштування 
користувачем інтерфейсу доцільно зробити подібним до створення шаблонів 
робочих вікон в середовищах візуального програмування (як Delphi, C++ Builder, 
Microsoft Visual Studio). Користувачу доступні різні елементи виведення даних, 
згруповані на окремих панелях, наприклад, за формою представлення інформації. 
Користувач обирає потрібний елемент і розміщує його на полі інтерфейсу, 
пов’язуючи з джерелом даних. Однак на шаблоні обов’язково має бути присутнім 
хоча б один компонент для виводу загальної інформації – щоб не допустити втрати 
потенційно критичної інформації. 

З орієнтацією на моделі (3) і (4) сформульовано алгоритм роботи засобів 
персоналізованої адаптації користувацького інтерфейсу. На базі моделей (5) і (6) і 
архітектури машини діалогу (рис. 2) сформульовано алгоритм роботи засобів 
управління сценаріями діалогу користувача  з системою. В результатів створено 
загальний алгоритм роботи засобів адаптації. 

Для практичної реалізації і використання запропонованих засобів адаптації 
надано рекомендації по їх застосуванню як у формі єдиної системи, так і у вигляді 
окремих компонентів в складі створюваних автоматизованих систем. Для різних 
типів автоматизованих систем та різних типів їх користувачів рекомендації надано у 
вигляді покрокових інструкцій або опису необхідного для певних типів діяльності 
наборів функцій та компонентів програмних засобів. 

Для перевірки ефективності запропонованого комплексного підходу та засобів 
адаптації їх було використано при проектуванні перспективної автоматизованої 
системи управління технологічними процесами (АСУТП) на енергетичному об’єкті. 
Включення елементів засобів адаптації до структури підсистем АСУТП дозволило 
підвищити ефективність роботи користувачів-проектувальників, а також провести 
ряд експериментів з використанням різних адаптованих і персоналізованих 
інтерфейсів користувачами-операторами АСУТП з різними когнітивними 
портретами. 

В першій групі експериментів перевірялась точність типізації 100 користувачів-
операторів і користувачів-проектувальників підсистемою автоматичного 
діагностування характеристик когнітивних портретів. Помилки при типізації не 
перевищили 5% в порівнянні з висновками професійних психологів, які проводили 
типізацію когнітивних портретів цих же користувачів. Це не виходить за межі 
похибки при роботі людини-психолога. За результатами експериментів першої 
групи  зроблено висновок про достовірність даних, отриманих при віднесенні 
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користувача модулем до когнітивного типу для надання рекомендацій щодо 
побудови адаптованого і персоналізованого ІК. 

У другій групі експериментів проводилась оцінка ефективності роботи 
користувачів з інформацією в автоматизованій системі (за формулою показника 
ефективності (1)) з використанням базового ІК, ІК, адаптованого з врахуванням 
когнітивного типу користувача, та ІК, побудованого з врахуванням особливостей 
індивідуального когнітивного портрету користувача. Динаміка показників 
ефективності свідчить про те, що адаптація користувацького інтерфейсу до 
особливостей когнітивного профілю користувача підвищує ефективність його 
діяльності та дозволяє зменшити кількість помилок при опрацюванні інформації. 

У третій групі експериментів користувачам-операторам було запропоновано 
опрацювати 20 файлів з реальної АСУТП (журнал подій і помилок системи у 
форматі COMTRADE) з використанням базового інтерфейсу керування, а потім – з 
використанням персоналізованого інтерфейсу. Для кожного сеансу опрацювання 
файлу було виміряно кількість помилок різного типу і час, витрачений на роботу з 
файлом. На основі вимірювань було за формулою (1) обчислено показник 
ефективності. За результатами експерименту видно зростання показника 
ефективності до 20% для користувачів зі схильністю до графічного формату 
представлення інформації і до 40% – для користувачів, когнітивні портрети яких 
вказують на схильність до роботи з текстовим форматом даних з невисоким темпом. 

В додатках наведено приклади погано формалізованих задач обробки знань та 
алгоритми їх розв’язування за допомогою діалогового моделювання, табличні 
елементи бази даних програмного комплексу для опису когнітивного портрету 
користувача системи, скрипти для створення та організації бази даних програмного 
комплексу управління інтерфейсами, опис ролей доступу до бази, представлені 
довідки про використання та акти впровадження результатів дисертаційного 
дослідження. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язана науково-технічна задача підвищення 
ефективності взаємодії користувачів складних автоматизованих систем з 
інформацією, зниження рівня інформаційного навантаження на користувача шляхом 
створення методів і засобів комплексного підходу до адаптації процесу взаємодії 
користувача з автоматизованою системою з урахуванням особливостей поточних 
робочих задач та характеристик когнітивного портрету користувача, в тому числі 
отримано наступні результати. 

1. Проведений аналіз сучасного стану проблеми підвищення ефективності 
роботи користувача з інформацією в автоматизованих системах, яка виникла 
внаслідок зростання кількості автоматизованих систем різного призначення, а також 
зростання кількості інформації, яку повинен при прийнятті рішення обробляти 
користувач, дозволяє зробити висновок про актуальність теми дисертаційного 
дослідження. Огляд публікацій, які присвячені дослідженням, пов’язаним з цією 
проблемою‚ показав, що недостатня увага приділяється дослідженню можливості 
комплексної адаптації інформаційної взаємодії користувача з системою. 
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2. Сформульовано принципи комплексного підходу до адаптації 
інформаційної взаємодії користувача з системою. За основу комплексного підходу 
взято когнітивний підхід до адаптації інформаційної взаємодії. Особливості 
робочого процесу та предметної області в рамках комплексного підходу 
враховуються для створення початкового адаптованого представлення інформації в 
системі для видачі її користувачу. Подальша адаптація здійснюється за рахунок 
внесення до користувацького інтерфейсу і сценарію взаємодії користувача з 
системою змін, визначених характеристиками когнітивного портрету користувача. 
Запропоновано формулу визначення показника ефективності роботи користувача. 
На основі показника ефективності введено критерій оптимальності ітеративного 
процесу адаптації і ознаку зупинки процесу. 

3. Визначено принципи управління інформаційною взаємодією 
користувача з автоматизованою системою і побудовано модель інформаційного 
потоку. Досліджено алгоритм неадаптованої взаємодії користувача з інформацією 
від системи і запропоновано видозмінений алгоритм адаптованої взаємодії, який 
враховує принципи комплексного адаптивного підходу і реалізує ідею управління 
інформаційною взаємодією користувача з системою через управління і 
персоналізовану адаптацію параметрів інформаційного потоку. Сформульовано 
список функціональних вимог до засобів персоналізованої адаптації інформаційної 
взаємодії користувача з системою, створено функціональну модель засобів адаптації 
інформаційної взаємодії.  

4. Для врахування когнітивного портрету користувача при здійсненні 
персоналізованої адаптації інформаційної взаємодії користувача з системою 
створено модель користувацького інтерфейсу і модель користувача, представленого 
когнітивним портретом, набором когнітивних, психофізіологічних і інтелектуальних 
характеристик. Досліджено вплив різних груп характеристик когнітивного портрету 
на процес взаємодії користувача з інформацією в системі і з користувацьким 
інтерфейсом. Обрано базис характеристик для складання когнітивного портрету 
користувача, визначено методи діагностування характеристик, сформульовано 
алгоритм типізації користувачів. 

5. Створено модель предметної області як сукупності блоків знань, 
досліджено різні способи лексичного і лексико-семантичного опису предметної 
області, для управління формою організації блоків даних предметної області обрано 
засоби STD (тексту, розширеного ресурсами). Досліджено принципи управління 
сценарієм взаємодії користувача з інформацію в системі як діалогом двох агентів. 
На основі модифікованого циклу Нейссера запропоновано алгоритм побудови 
діалогу для реалізації інформаційної взаємодії, створено модель діалогу як 
сукупності кроків, що характеризуються множинами запитань активного агента і 
відповідей реактивного агента діалогу. На основі STD побудовано модель 
предметно-незалежного вирішувача задач, придатного для управління структурою 
сценарію інформаційної взаємодії користувача з системою з врахуванням 
особливостей довільної предметної області і специфіки робочого процесу. 

6. На основі списку функціональних вимог до засобів підтримки 
персоналізованої адаптивної взаємодії користувача з автоматизованою системою та 
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розробленого алгоритму процесу комплексної адаптації інформації створено 
архітектуру комплексу засобів адаптації, інфологічну модель такого комплексу. На 
базі інфологічної моделі запропоновано даталогічну модель та технічну реалізацію 
засобів адаптації. Розроблено алгоритм роботи користувача з засобами 
персоналізованої адаптації інформаційної взаємодії в складі автоматизованої 
системи з власним робочим інтерфейсом. 

7. Проведено апробацію розроблених засобів адаптації інформаційної 
взаємодії на етапі розробки перспективної АСУТП ЕС. Проведено експерименти для 
визначення впливу запропонованого підходу до адаптації інформаційних потоків на 
ефективність діяльності користувача автоматизованої системи. Експеримент показав 
значне (в окремих випадках – до 50%) підвищення показника ефективності  при 
використанні користувацького інтерфейсу, адаптованого до когнітивного типу 
користувача. 

Результати випробувань розроблених засобів адаптації та впровадження 
елементів інформаційної технології, що лежить в їх основі, дозволяють зробити 
висновок про підвищення ефективності інформаційної взаємодії користувача з 
автоматизованою системою та прийняття рішень на основі оброблених даних. 
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АНОТАЦІЯ 

Фуртат Ю.О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки 
персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою. 
– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної 
задачі підвищення ефективності професійної діяльності та навчання користувачів 
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систем за рахунок розробки методів та створення засобів персоналізованої адаптації 
інформаційної взаємодії користувача з автоматизованою системою. 

В роботі досліджено сучасний стан проблеми підвищення ефективності 
інформаційної взаємодії користувача з автоматизованою системою і сформульовано 
принципи комплексного підходу до персоналізованої адаптації інформаційної 
взаємодії, який враховує особливості когнітивного портрету користувача і 
специфіку робочого процесу. Створено моделі сутностей, що приймають участь у 
процесі взаємодії користувача з даними в системі та визначено принципи 
управління параметрами цих моделей. Розроблено алгоритми здійснення адаптації 
інформаційної взаємодії, алгоритми побудови персоналізованого користувацького 
інтерфейсу і його взаємодії з базовим інтерфейсом автоматизованої системи. 
Створено архітектуру комплексу засобів адаптації інформаційної взаємодії, який 
реалізує принципи комплексного адаптивного підходу. Перевірено ефективність 
розроблених методів та засобів на тренажерах та реальних об’єктах. 

Ключові слова: автоматизована система, інформаційна взаємодія, 
інформаційні потоки, персоналізована адаптація, когнітивний профіль, когнітивний 
тип, діалогове моделювання, адаптований інтерфейс. 

 
АННОТАЦИЯ 

Фуртат Ю.О. Методы и средства информационно-технологической 
поддержки персонализированного адаптивного взаимодействия оператора с 
автоматизированной системой. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2016. 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно-практической 
задачи повышения эффективности профессиональной деятельности и обучения 
пользователей систем за счёт разработки методов и создания средств 
персонализированной адаптации информационного взаимодействия пользователя с 
автоматизированной системой для. 

В работе исследовано современное состояние проблемы повышения 
эффективности информационного взаимодействия пользователя с 
автоматизированной системой и сформулированы принципы комплексного подхода 
к персонализированной адаптации информационного взаимодействия, 
учитывающего особенности когнитивного портрета пользователя и специфику 
рабочего процесса. Созданы модели сущностей, участвующих в процессе 
взаимодействия пользователя с данными в системе и определены принципы 
управления параметрами этих моделей. Разработаны алгоритмы осуществления 
адаптации информационного взаимодействия, алгоритмы построения 
персонализированного пользовательского интерфейса и его взаимодействия с 
базовым интерфейсом автоматизированной системы. Создана архитектура 
комплекса средств адаптации информационного взаимодействия, который реализует 
принципы комплексного адаптивного подхода. Проверена эффективность 
разработанных методов и средств на тренажерах и реальных объектах. 
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взаимодействие, информационные потоки, персонализированная адаптация, 
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ABSTRACT 

Furtat Yu.O. Methods and means of informational and technological support 
of personalized adaptive user interaction with automated system. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.13.06 – 
informational technologies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is dedicated to solving a crucial scientific-practical task of improving 
efficiency of the system users’ professional activity and training by means of developing 
methods and creating tools for personalized information adaptation of user interaction with 
the automated system. 

The analysis has been conducted of the current state of the problem of increasing the 
user's information interaction efficiency in automated systems, which originated from the 
increasing number of automated systems for various purposes and the amount of 
information user has to process in the decision-making process. Review of publications 
dedicated to research related to this problem showed that although the topic discussed has 
been the subject of many studies already and the results of some of them are partly 
implemented as software, the possibility of a comprehensive user system information 
interaction adaptation was never studied. The principles of a complex user-system 
information interaction adaptation approach are stated. As the basis of the complex 
approach the cognitive approach to information exchange adaptation is regarded, that 
focuses on the users’ characteristics that affect the quality and comfort of information 
perception and processing, their cognitive portraits. Work process and domain features are 
taken into account in the complex approach to create initial adapted information 
presentation to be displayed for the user. Further adaptation is performed by adjusting user 
interface and user-system interaction script according to the user’s cognitive portrait 
characteristics. 

Principles of managing user-system information interaction and the model of 
information flow are defined. According to the proposed model, the information flow 
directed by system to user for processing, is characterized by presentation pace, data 
presentation format, data complexity (connectivity with other data blocks), and transmitted 
data. The algorithms of non-adapted user interaction with the information from the system 
is analyzed and a modified adapted interaction algorithm is proposed, taking into account 
the principles of complex adaptive approach and implementing the idea of managing user 
interaction with the system information through the management and personalized 
adaptation of the information flow characteristics. A list of functional requirements to the 
user-system information interaction personalized adaptation means is composed taking 
into account the adapted interaction algorithm and complex adaptive approach principles. 
The main functional components of the personalized adaptation means complex are: user 
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cognitive characteristics diagnostics subsystem, interface designer, dialog designer and 
lexical analyzer module that allows the system to work with unstructured input data. 

To account for the cognitive portrait of the user in the implementation of personalized 
adaptation of user interaction with information from the system a model of the user 
interface is proposed as a set of data-output elements, which are defined by the type of 
information displayed, and the position on the user workstation screen. User model is 
proposed, presented by the cognitive portrait, a set of cognitive, physiological and 
intellectual characteristics. The different groups of cognitive portrait characteristics 
influence on the user information interaction and user interface is studied. A basis of 
characteristics is selected to compose user cognitive portrait, methods for diagnosing 
corresponding characteristics are defined, user’s cognitive type assignment algorithm is 
developed as a set of inference rules. 

A domain model is proposed as a set of knowledge blocks, different ways of lexical 
and lexical-semantic domain description are explored, to manipulate the data blocks 
organization form STD (Supported Text Document) means are chosen. The use of STD-
based dialog machine is proposed to construct a domain-independent tasks solver suitable 
for controlling the user-system information interaction structure taking into account the 
characteristics of an arbitrary domain and work process specifics. 

Based on a set of functional blocks, functional requirements list for user-system 
personalized information adaptation support means and complex information interaction 
adaptation process algorithm the adaptation means architecture  is created, a general 
infological model of the adaptation means complex, as well as more detailed DFD-charts 
for interface designer and testing subsystems. Based on the infological model, a 
datalogical model and technical implementation of adaptation means are proposed. The 
algorithm of the user interaction with personalized information adaptation means within an 
automated system with its own operating interface. 

Information interaction adaptation means have been tested during the development of 
an advanced automated controlling system. Experiments have been conducted to 
determine the effect of the proposed information flow adaptation approach on the 
automated system user activity efficiency. The experiment showed a significant (in some 
cases - up to 50%) increase of the user’s efficiency while using an interface adapted to the 
user cognitive type. 

Keywords: automated system, information interaction, information flows, 
personalized adaptation, cognitive profile, cognitive type, dialog modeling, adapted 
interface. 


