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Технологія автоматизованої адаптації веб-додатків
на основі ідентифікації кіберсутностей
Описано проãрамне забезпечення для автоматизованої адаптації êористóвацьêих інтерфейсів. Подано стислий опис
проãрамної розробêи, спрямованої на автоматизованó адаптацію інтерфейсів під потреби êористóвачів. Проãрамний
продóêт забезпечóє псевдоідентифіêацію êористóвачів (вибóдóвання бази анонімних êористóвачів та правил на основі їх перебóвання ó веб-додатêах).
Êлючові слова: ²нтерфейс, адаптивність, індóêтивне моделювання, веб-інтерфейс.

Вступ
Інтерфейси — невід’ємна сêладова ланоê
сприйняття та óправління проãрамними продóêтами. Саме вони забезпечóють ці фóнêції
та зв'язоê êористóвачів з проãрамою. Невпинна інтеãрація IT технолоãій ó існóвання сóчасної людини створює зростаючий попит на
розробêи ó ãалóзі адаптації інтерфейсів проãрамних продóêтів, спрямованих на потреби
êористóвачів. До сóттєвих переваã виêористання цих продóêтів, сêерованих на підвищення зрóчності êористóвання інтерфейсами, можна віднести: спрощення сприйняття
бізнес-лоãіêи проãрамноãо продóêтó êонêретномó êористóвачó; ãнóчêість моделі представлення інформації; підвищення продóêтивності роботи з інтерфейсом. Під динамічною зміISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 3

ною слід розóміти змінó відображення (адаптацію) інтерфейсó яê резóльтат виêонання
деяêоãо сценарію на основі поведінêовоãо
портретó êористóвача.
Найбільш повний оãляд вмістó адаптивної
поведінêи ЛМІ (людино-машинноãо інтерфейсó) маємо в [1]. Автори пропонóють три
параметра інтерфейсó, яêі можóть змінюватися:
 зміст інформації, що представляється;
 форма подання інформації та ведення діалоãó;
 розподіл завдань між людиною і машиною
(рівень автоматизації).
В інших роботах деêларóється, що адаптивність інтерфейсó проявляється:
 в налаштóванні рівня деталізації діалоãó з
êористóвачем — від доêладноãо, «провідноãо»
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êористóвача до мети êроê за êроêом через ієрархію меню, до êоротêоãо, з виêористанням
сêорочених êоманд і маêросів в режимі «питання–відповідь» [2];
 в підêазêах, обмеження достóпó до додатêів, реãóлювання інтенсивності інформаційноãо обмінó і зміні зовнішньоãо виãлядó інтерфейсó [3, 4];
 ó фільтрації та розстановці пріоритетів
êонтентó, запропонованоãо êористóвачеві, що
може відбóватися не тільêи відповідно до власних óподобань, а й під впливом зовнішніх
фаêторів і êонтеêстó (наприêлад, êористóвачеві пред'являється продóêт, яêий виãідно êóпити саме зараз [5]);
 ó зміні темпó подачі інформації [6];
 в налаштóванні параметрів зображення
(таêих яê товщина ліній, розмір шрифтó, ясêравість та ін.).
За óмов êонêóренції сóчасних розробоê ó
сферах виêористання інтераêтивних інтерфейсів обóмовлюється аêтóальність досліджень питань реалізації автоматизованої адаптації êористóвацьêих інтерфейсів. Під автоматизованою
адаптацією слід розóміти динамічнó змінó êористóвацьêих інтерфейсів на основі автоматично
зібраної інформації про êористóвача.
Невпинний розвитоê ãалóзі IT технолоãій
породжóє попит на еволюцію досліджень моделей та методів автоматизованої адаптації
інтерфейсів. Значнó роль в дослідженні моделей та методів адаптації інтерфейсів відіãрають досяãнення, висвітлені ó [7]. Оêремі питання проеêтóвання і аналізó виêористання
можливостей псевдоідентифіêації розãлянóто
ó працях [8, 9]. Деяêі питання виêористання
технолоãій зборó даних ó автономних êіберфізичних системах розãлянóто ó працях вітчизняних наóêовців [10]. В [8–10] дослідниêами
вивчено фóндаментальні принципи та êонцепції, яêі застосовóються при реалізації проãрамних продóêтів; представлені ó [8] різні
моделі та методи, поêлиêані поêращóвати
сприйняття та взаємодію з інтерфейсами êінцевих проãрамних продóêтів. Але всі ці аспеêти розãлядалися яê оêремі задачі, та не бóло їх
поєднання в адаптивнó системó.
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Ãлибоêий аналіз досліджень дозволив дійти
висновêó, що на сьоãодні невпинно росте попит на системи адаптації інтерфейсів ó всіх
сферах їх виêористання. Автоматично адаптований інтерфейс має чималó êільêість стратеãічних переваã серед êонêóрентоспроможних
інтерфейсів аналоãічної спрямованості.

Індуктивний підхід до побудови
адаптивних інтерфейсів
Нехай СR  {сr1 , ..., сrСR } — множина êритеріїв, яêі бóдóть змінюватися, тобто адаптóватися
під êористóвача, Fact  { fact1 , ..., fact Fact } — це
множина фаêторів, яêі впливатимóть на вибір
êритерію.
На основі виділених заздалеãідь фаêторів,
яêі можóть впливати на інтерфейс, бóдóть змінюватися êритерії побóдови інтерфейсó. Індóêтивність процесó поляãає в томó, що адаптація інтерфейсó відбóвається від êонêретних
даних спостережень, тобто фаêторів — до заãальної моделі [11], яêа містить множинó êритеріїв, що змінюватимóться (наприêлад, з відомої інформації про віê êористóвача (віê —
фаêтор), можна збільшити розмір шрифтó (для
похилоãо віêó) — êритерій.
Отже, виходячи зі сêазаноãо, можна побóдóвати фóнêцію  , яêа відображатиме процес
адаптації.
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Заãальна фóнêціональна схема механізмó
адаптації інтерфейсó (рис. 1) сêладається з деêільêох блоêів: блоê визначення фаêторів, в
яêомó формóються/зберіãаються фаêтори êористóвача, яêі можóть впливати на êритерії зміни
інтерфейсó, тобто адаптації; блоê формóвання
êритеріїв (êільêість êритеріїв для êожноãо фаê-
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тора може бóти різною); блоê обробêи даних, в
яêомó проãрамно оброблятиметься вміст êритеріїв, що призведе до зміни інтерфейсó [12].

Вимоги до програмного продукту
Проãрамний продóêт має забезпечóвати: збір
та зберіãання інформації щодо êористóвачів
застосованоãо веб-додатêó; на підставі зібраних даних псевдоідентифіêóвати êористóвачів; автоматизованó адаптацію інтерфейсів
псевдоідентифіêованих êористóвачів.
Проãрамний продóêт має відповідати таêим
вимоãам:
1. Êонтрольованомó зборó інформації щодо
êористóвачів веб-додатêó;
2. Створенню та підтримці бази даних отриманої інформації;
3. Псевдоідентифіêації êористóвачів вебдодатêó на основі зібраної інформації;
4. Автоматизованій адаптації êористóвацьêоãо інтерфейсó веб-додатêó на підставі зібраних та опрацьованих даних проãрамним продóêтом.
Далі проведено аналіз пред’явлених вимоã ó
порівнянні з існóючими аналоãами. За останні
роêи сформóвався і продовжóє розвиватись
напрям êориãóвання теêстовоãо наповнення,
стрóêтóри сайтó, êонтроль внóтрішніх та зовнішніх чинниêів перебóвання та взаємодії êористóвача з інтерфейсом. Це невід’ємна сêладова óспіхó марêетинãових та інформаційних
сайтів. Існóє велиêа êільêість систем зборó
інформації про êористóвачів, наприêлад,
Amplitude, Mixpanel та ін.
Представлені проãрамні продóêти задовольняють вимоãи 1 та 2, але не задовольняють
вимоã 3 та 4. Ó зв’язêó з цим створення систем
автоматизованої адаптації проãрамних продóêтів є аêтóальною.
Таêож величезна êільêість систем, поêладених на аналіз поведінêи êористóвачів, та
праêтична відсóтність систем динамічної адаптації інтерфейсів на базі зібраної аналітичної
інформації щодо поведінêовоãо виêористання
êонтентó, виêлиêало потребó ó створенні проãрамноãо продóêтó даноãо спрямóвання.
ISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 3

Рис. 1. Сêладові механізмó адаптації інтерфейсó

Рис. 2. Схема взаємодії проãрамної системи «AAUI»

Структурна схема
програмного продукту
Схема взаємодії проãрамноãо êомплеêсó представлена на рис. 2.
Блоê AAUI (Automatic Adaptation User Interface)
є початêовим модóлем, з яêоãо відбóвається взаємодія з êомпонентами проãрамноãо продóêтó,
Identification — реалізóє формóвання сóтності з
зібраної інформації про об’єêт, що проявив аêтивність, Operating system — збір інформації про
проãрамні засоби аêтивноãо об’єêта відвідóвання, Browser identification — відповідає за збір інформації про проãрамне забезпечення, яêе застосовóється ó взаємодії з êінцевим проãрамним
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жає ãенерацію ідентифіêатора проãрамною
системою AAUI, ãенерація ідентифіêатора відбóвається паралельно зі збором додатêових
даних, для більш óточненої ідентифіêації êористóвача (рис. 4).
Checking visit — перевірêа на можливе минóле відвідóвання êористóвачем сервісó:
 ó разі ідентифіêації êористóвача User identified відбóвається аналіз Analysis behavioral
characteristics поведінêових хараêтеристиê,
зібраних на основі запроãрамованих на відстеження змін об’єêтів інтерфейсó проãрамноãо продóêтó, застосóвання персональних
налаштóвань Involvement settings та подальше
стеження за зміною потенційно змінюваних
налаштóвань інтерфейсó Tracking status changes.
Всі зміни налаштóвань веб-інтерфейсó, що
відстежóються, зберіãаються Saving the latest
user settings ó базó даних на êожномó етапі їх
здійснення;
 ó разі, яêщо êористóвач вперше відвідóє
веб-сервіс User not identified, та збіãів ідентифіêації не знайдено, відбóвається відстеження
заданих змін êористóвачем та подальше збереження Saving changes made by the user на етапі
їх здійснення.

Рис. 3. Схема модóляції приêладноãо застосóвання
проãрамноãо продóêтó

продóêтом, Human behavior — забезпечóє перевірêó можливої минóлої присóтності псевдодеанімізованоãо обєêтó, Adaptation — блоê відповідає
за заêладенó проãрамнó адаптацію, реалізованó
на підставі óтвореноãо відбитêó псевдодеанімізованоãо об’єêтó взаємодії з êінцевим продóêтом Database — блоê відповідає за збереження
проаналізованої інформації, тоêінів псевдодеанімізації та правил адаптації інтерфейсів, Process
identifier — блоê відповідає за óзãодження ідентифіêації існóючих об’єêтів взаємодії.
Далі поêазано блоê-схемó модóляції при застосóванні проãрамноãо продóêтó (рис. 3).
Блоê LOG IN — відображає відвідóвання êористóвачем сервісó; блоê Set token — відобра-
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Програмна реалізація
Основними переваãами проãрамної системи є
застосована модель ідентифіêації анонімних êористóвачів êінцевих проãрамних продóêтів для
подальшоãо виêористання динамічноãо ідентифіêатора з метою автоматичної адаптації
інтерфейсó під ідентифіêованоãо êористóвача.
AAUI є серверним проãрамним продóêтом,
написаним на сêриптовій мові проãрамóвання PHP.
Проãрамний продóêт забезпечóє:
 адміністрóвання проãрамноãо продóêтó
(óправління списêом застосованих фільтрів
ідентифіêації, зміна, редаãóвання, створення
правил адаптації);
 зберіãання та обробêа інформації щодо
êористóвачів;
 забезпечення зберіãання інформації щодо
сесій.
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Ó AAUI передбачено механізм налаштóвання псевдодеанімізації êористóвачів та ãрóпóвання їх за заданими фільтрами.
Фóнêції ãрóп êористóвачів:
 ãрóпóвання списêів за êраїною відвідóвання;
 ãрóпóвання списêів êористóвачів за мовою
êористóвачів;
 ãрóпóвання за êонфіãóрацією êінцевоãо
пристрою відвідóвача;
 êомбінація ãрóпóвань для виоêремлення
цільової аóдиторії.
Надійність та стійêе фóнêціонóвання AAUI
досяãається сóêóпністю таêих орãанізаційнотехнічних заходів:
 орãанізацією надійноãо захистó спеціалістами з êібербезпеêи веб-додатêів;
 орãанізацією реãóлярноãо і яêісноãо технічноãо обслóãовóвання серверної частини;
 своєчасним обслóãовóванням бази даних.
Резервне êопіювання БД проãрамноãо продóêтó має виêонóватись ó терміни, встановлені
виробничою необхідністю.
Джерелом даних є база даних. В ній зберіãається вся інформація щодо псевдодеанімізованих êористóвачів та правил поведінêи з
встановленими ãрóпами.
Êінцеві êористóвачі взаємодіють з проãрамною системою через первиннó взаємодію з
інтерфейсом (рис. 5).
Серверний додатоê AAUI взаємодіє з відвідóвачем веб-додатêó ó момент йоãо початêó перебóвання та взаємодії з інтерфейсом останньоãо.
Рівень поãлинання зібраної інформації про
відвідóвача встановлює адміністратор проãрамної системи.
Основним джерелом зберіãання даних є база даних. В ній зберіãається інформація щодо
отриманих сóтностей псевдодеанімізованих
êористóвачів.
Для зберіãання інформації виêористовóється вільна система óправління реляційними
базами даних MySQL. Стрóêтóрó бази даних
розроблено на основі виробленої методиêи
ідентифіêації êористóвачів.
Для візóальноãо представлення бази даних
бóла виêористана методолоãія IDEF1X, в засаISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 3

Рис. 4. Реалізація блоêó ãенерації ідентифіêатора

Рис. 5. Схема моделі взаємодії

Рис. 6. ER-діаãрама бази даних ó нотації IDEF1X

дах яêої поляãає моделювання реляційних баз
даних (рис. 6). Зазначений стандарт входить
до сімейства методолоãій IDEF, що дозволяють досліджóвати стрóêтóрó, параметри і хараêтеристиêи виробничо-технічних та орãанізаційно-еêономічних систем. Методолоãія
IDEF1X адаптована для спільноãо виêористання з IDEF0 в межах єдиної технолоãії моделювання. Тобто в межах IDEF0 деталізóються
фóнêціональні блоêи, а в рамêах IDEF1X деталізóються стрілêи, яêі взаємодіють з фóнêціями. Розробêа бази даних відбóвалась інстрóментом для проеêтóвання баз даних MySQL
Workbench — інстрóмента, яêий інтеãрóє проеêтóвання, моделювання, створення й еêсплóатацію БД в єдине безêоштовне оточення для
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тридцяти днів система працювала ó режимі
зборó поведінêових сóтностей, псевдодеанімізації та формóвання бази відвідóвачів.
Отримано вибірêó з 2000 óніêальних поведінêових портретів. З них 30 відсотêів повертались на сайт Інтернет-маãазинó в подальшомó. На підставі аналізó зібраних даних, бóло запроãрамовано адаптацію фóнêції, яêа
бóла найбільше запитана — сортóвання товарів за ціною (від мінімальної до маêсимальної). Проãрамна система AAUI протяãом тридцяти днів ãенерóвала вибірêó поведінêових
портретів та при повторномó відвідóванні псевдодеанімізованоãо êористóвача автоматично
адаптóвала запроãрамованó на відстеження
фóнêцію, в залежності від отриманоãо станó
сортóвання.
В резóльтаті виêористання AAUI відсотоê
відвідóвачів веб-додатêó, яêі зновó звернóлися
до Інтернет-маãазинó зріс з 30 відсотêів до 50.
В подальшомó бóде проведено більш детальне еêспериментальне дослідження щодо
можливостей запропонованої технолоãії.

Рис. 7. Блоê зборó інформації

Рис. 8. Фóнêція автоматичної адаптації

Висновки
системи баз даних MySQL, зоêрема ó нотації
IDEF1X.
В даномó продóêті ціêава саме реалізація системи псевдоідентифіêації êористóвачів. Взаємодію між частинами проãрамноãо продóêтó
розãлянемо на приêладі таêих частин êодó.
Представлено блоê отримання інформації
щодо встановлених êористóвачем мов, часовоãо поясó (рис. 7).
Фóнêція автоматичної адаптації лоêалізації
веб-додатêó на основі зібраних даних поêазано на рис. 8.

Експериментальне
застосування технології
Під час інтеãрації AAUI з Інтернет-маãазином,
бóло проведено дослідження, спрямоване на
виявлення відсотêовоãо співвідношення приростó êільêості нових відвідóвачів. Протяãом
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Опис проãрамноãо забезпечення представлено
для автоматизованої адаптації êористóвацьêих
інтерфейсів. Аналіз систем, спрямованих на
збір інформації щодо êористóвачів, таêих яê
Amplitude та Mixpanel, дозволив дійти висновêó, що зазначені проãрамні системи забезпечóють лише збір профільованої інформації
щодо вхідних êористóвачів, та не забезпечóють
автоматизованої адаптації інтерфейсів під потреби êористóвачів.
Стислий опис проãрамної розробêи AAUI,
спрямованої на автоматизованó адаптацію інтерфейсів розроблено та подано під потреби
êористóвачів. Проãрамний продóêт забезпечóє
псевдоідентифіêацію êористóвачів (вибóдóвання бази анонімних êористóвачів та правил на
основі їх перебóвання ó веб-додатêах). Основними переваãами проãрамної системи є застосована модель ідентифіêації анонімних êористóвачів êінцевих проãрамних продóêтів задля
подальшоãо виêористання динамічноãо іден-
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тифіêатора з метою автоматичної адаптації
інтерфейсó під ідентифіêованоãо êористóвача.
Ãоловною переваãою AAUI є відсóтність ó
відêритомó достóпі аналоãічноãо проãрамноãо
забезпечення, спрямованоãо на автоматизованó адаптацію інтерфейсів на основі псевдодеанімізованої інформації щодо êористóвачів
інтерфейсів.
До перспеêтив подальшої розробêи AAUI
можна віднести збільшення êільêості марêерів
ідентифіêації задля підвищення віроãідності
ідентифіêації êористóвачів, впровадження вбó-

довóваності в системи óправління êонтентом
та оптимізацію збитêовості даних.
Представлене еêспериментальне застосóвання технолоãії на приêладі Інтернет-маãазинó, в яêомó протяãом 30 днів бóло зафіêсовано 2000 óніêальних поведінêових портретів.
В резóльтаті еêспериментó відсотоê відвідóвачів веб-додатêó, яêі зновó звернóлися до Інтернет-маãазинó зріс з 30 відсотêів до 50. Даний еêсперимент демонстрóє заціêавленість в
запропонованій технолоãії не тільêи з наóêової точêи зорó, а й з êомерційної.

СПИСОÊ ЛІТЕРАТÓРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rothrock L., Koubek R., Fuchs F. et al. Review and reappraisal of adaptive interfaces: toward biologically inspired
paradigms, Theoretical Issues in Ergonomics Science, 2002, 3, N 1, р. 47–84.
Ходаêов В.Е., Ходаêов Д.В. Адаптивный пользовательсêий интерфейс: проблемы построения, Автоматиêа.
Автоматизация, Элеêтротехничесêие êомплеêсы и системы, 2003, № 1 (11), с. 45–57.
Êóрзанцева Л.И. Методиêа êомплеêсноãо исследования адаптивноãо человеêо-машинноãо интерфейса,
Математичні машини і системи, 2011, № 4, с. 69–77.
Êóрзанцева Л.И. Об адаптивном интеллеêтóальном интерфейсе «пользователь — система массовоãо применения», Êомп’ютерні засоби, мережі та системи, 2008, № 7, с. 110–116.
Langley P. User modeling in adaptive interfaces, Proc. of the Seventh Int. Conf. on User Modeling. Banff, Alberta,
Canada, June 20–24, 1999. Springer, 1999, р. 357–370.
Karwowski W. A review of human factors challenges of complex adaptive systems: discovering and understanding
chaos in human performance, Human Factors, 2012, 54, N 6, р. 983–995.
Peter Eckersley, How Unique Is Your Web Browser? Electronic Frontier Foundation, https://www.eff.org/
Jason Gilmore Easy Laravel 5, J. Gilmore — Leanpub, 2016, 235 с.
Kelt Dockins Design Patterns in PHP and Laravel, K. Dokins — Appers, 2017, 45 с.
Бочêарьов О., Ãолембо В. Виêористання інтелеêтóальних технолоãій зборó даних ó автономних êіберфізичних системах, Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Зб. наóê. праць, 2015, № 830,
с. 7–11.
Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Construction and research of the generalized iterative GMDH algorithm
with active neurons. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham 689, 2018, р. 492–510.
Бóлãаêова О.С. Êонцепція побóдови адаптивноãо інтерфейсó з виêористанням індóêтивноãо підходó. Індóêтивне моделювання сêладних систем: Зб. праць, 8, Ê.: МННЦ ІТС, 2016, с. 73–78
Постóпила 26.09.2018

REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rothrock, L., Koubek, R., Fuchs, F. et al., 2002. “Review and reappraisal of adaptive interfaces: toward biologically
inspired paradigms”. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 3 (1), pp. 47–84.
Khodakov, V.E., Khodakov, D.V., 2003. “Adaptive user interface: problems of construction”. Automation. Automation. Electrotechnical complexes and systems, 1 (11), pp. 45–57. (In Russian).
Kurzantseva, L.Y., 2011. “Metodyka kompleksnoho yssledovanyia adaptyvnoho cheloveko-mashynnoho ynterfeisa”. Matematychni mashyny i systemy, 4, pp. 69–77. (In Russian).
Kurzantseva, L.Y., 2008. “Ob adaptyvnom yntellektualnom ynterfeise “polzovatel - systema massovoho prymenenyia”. Kompiuterni zasoby, merezhi ta systemy, 7, pp. 110–116. (In Russian).
Langley, P., 1999. “User modeling in adaptive interfaces”. Proceedings of the Seventh International Conference on
User Modeling. Banff, Alberta, Canada, June 20–24, 1999. Springer, pp. 357–370.
Karwowski, W., 2012. “A review of human factors challenges of complex adaptive systems: discovering and understanding chaos in human performance”. Human Factors, 54 (6), pp. 983–995.

ISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 3

57

В.В. Зосімов, О.В. Христодоров, О.С. Бóлãаêова
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eckersley, P. How Unique Is Your Web Browser? Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/
Jason Gilmore Easy Laravel 5 / J. Gilmore — Leanpub, 2016. 235 p.
Kelt Dockins. Design Patterns in PHP and Laravel / K. Dokins - Appers, 2017. — 45 p.
Bochkarov, O., Holembo, V., 2015. “Vykorystannia intelektualnykh tekhnolohii zboru danykh u avtonomnykh
kiberfizychnykh systemakh”. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository Zbirnyk naukovykh
prats, 830, pp. 7–11. (In Ukrainian).
Stepashko, V., Bulgakova, O., Zosimov, V., 2018. “Construction and research of the generalized iterative GMDH
algorithm with active neurons”. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, v. 689, pp. 492–510.
Bulgakova, O.S., 2016. “Kontseptsiia pobudovy adaptyvnoho interfeisu z vykorystanniam induktyvnoho pidkhodu”.
Induktyvne modeliuvannia skladnykh system. Zbirnyk prats, vypusk 8. Kyiv: MNNTS ITS, pp. 73–78. (In
Ukrainian).
Received 26.09.2018

V.V. Zosimov, Ph.D in Techn.Sciences, Associate Professor
of the Computer Science and Applied Mathematics Department,
zosimovvv@gmail.com
O.V. Khrystodorov, Master degree of Computer Science,
belfegor26@gmail.com
O.S. Bulgakova, Ph.D in Techn.Sciences, Associate Professor
of the Computer Science and Applied Mathematics Department,
sashabulgakova2@gmail.com
Computer Science and Applied Mathematics Department
V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Nikolska str., 24, Mykolaiv, 54030, Ukraine,
TECHNOLOGY OF WEB APPLICATIONS BASED
ON THE CYBER-ENTITIES IDENTIFICATION
Introduction. Interfaces are the integral component of the units of perception and management software. They provide
software management and user communication with the program. The relentless integration of IT technologies in the contemporary world creates an increasing demand for software development with adapting interfaces field aimed at the needs
of users. Therefore, the actual task is to create an automatically adapted interface to the users needs.
Purpose. The purpose of this article is to develop the automated adaptation technology of Web applications based on
the cyber-entities identification.
Methods. A brief description of the software development aimed at the automatic adaptation of interfaces for the
users needs is developed and provided. The software product provides pseudo-identification of users (building anonymous
user base and rules based on their presence in web applications). The main advantages of the software system are the model
of anonymous users identification of the final software products for the further use in the dynamic identifier to
automatically adapt the interface to the identified user.
Results. Through the use of information technology in the 2000 unique behavioral portraits were recorded within 30
days, which increased the profitability of the web resource by 20%, ie, demonstrated the effectiveness of the proposed IT.
Conclusion. The software provides pseudo-identification of users (building anonymous user base and rules based on
their presence in web applications). The main advantages of the software system are the identification model of
anonymous users of the final software products for the further use the dynamic identifier to automatically adapt the
interface to the identified user.
The main advantage is the lack of open access of similar software aimed at automated adaptation of interfaces based
on pseudo-deanimized information about user interfaces.
The prospects for further development include increase the number of identification tokens and the probability of
user identification, implementation of the embedded in content management systems and optimization of loss data.
Keywords: interface, adaptive, inductive modelling, web-interface.
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ТЕХНОЛОÃИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ АДАПТАЦИИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИÊАЦИИ ÊИБЕРСÓЩНОСТЕЙ
Введение. Интерфейсы — неотъемлемая составляющая для восприятия и óправления проãраммным обеспечением, проãраммными продóêтами и связью пользователей с проãраммой. Постоянная интеãрация ИТ-технолоãий
в современный быт создает растóщий спрос на разработêи проãраммных продóêтов в области адаптивных интерфейсов, ориентированных на потребности пользователей. Поэтомó аêтóальна задача создания автоматичесêи
адаптированноãо интерфейса под потребности пользователей.
Цель. Разработать автоматизированнóю адаптационнóю технолоãию веб-приложений на основе идентифиêации êиберсóщностей, ãде сóщность — это набор поведенчесêих хараêтеристиê, собранных на основе запроãраммированных на отслеживание изменений объеêтов интерфейса, персональных настроеê и дальнейшее наблюдение за потенциальным изменением настроеê интерфейса.
Методы. Представлено êратêое описание разработêи проãраммноãо обеспечения, направленноãо на автоматичесêóю адаптацию интерфейсов под потребности пользователей. Проãраммный продóêт обеспечивает:
псевдоидентифиêацию пользователей (создание анонимной базы пользователей и правил, основанных на их
присóтствии в веб-приложениях). Основным преимóществом проãраммной системы является модель идентифиêации анонимных пользователей êонечных проãраммных продóêтов для дальнейшеãо использования в динамичесêом идентифиêаторе для автоматичесêой адаптации интерфейса ê идентифицированномó пользователю.
Резóльтаты. Блаãодаря использованию представленной технолоãии на примере Интернет-маãазина, было
зафиêсировано 2000 óниêальных поведенчесêих портретов в течение 30 дней, что óвеличило прибыльность вебресóрса на 20 процентов.
Выводы. Êомпьютерная проãрамма реализóет формирование сóщности пользователя из собранной информации об объеêте, проявившем аêтивность. Все изменения настроеê веб-интерфейса хранятся в базе данных на
êаждом этапе их осóществления. При использовании идентифиêатора интерфейсы веб-ресóрсов моãóт динамичесêи изменяться в зависимости от автоматичесêи собранной информации о пользователе.
Перспеêтивы развития предполаãают óвеличение êоличества идентифиêационных тоêенов для повышения
вероятности идентифиêации пользователей, внедрение встроенных в системы óправления êонтентов и оптимизацию работы с данными.
Êлючевые слова: интерфейс, адаптивность, индóêтивное моделирование, веб-интерфейс.
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