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РЕФЕРАТ 

Багринцева Александра Александровича 

Тема: Качество интерфейса как фактор выбора системы электронного 

документооборота в организации. 
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оценка интерфейса, качество интерфейса. 

Актуальность: В настоящее время многие организации прибегают к 

использованию систем электронного документооборота. При выборе системы 

для внедрения, организации зачастую не рассматривают вопрос удобства 

взаимодействия с интерфейсом программного продукта, что может повлечь за 

собой необоснованные финансовые и временные затраты. В работе приведены 

требования к системам электронного документооборота, предъявляемые 

пользователями. Данные требования могут использоваться при разработке 

интерфейса продукта и выборе системы для внедрения. 

Цель дипломной работы – определить требования, которые должны 

предъявляться к интерфейсам систем электронного документооборота. Объект 

работы – интерфейсы систем электронного документооборота, предмет – 

критерии, предъявляемые к интерфейсам систем электронного 

документооборота. Методы исследования – наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, обобщение, синтез, идеализация, индукция. 

 Основные положения, выносимые на защиту. Анализ 

законодательства Республики Беларусь позволяет утверждать, что вопросу 

стандартизации требований к интерфейсам систем электронного 

документооборота не уделяется должного внимания. Республикой Беларусь 

приняты международные стандарты, касающиеся оценки программных 

продуктов, а также, определяющие требования к средствам отображения 

визуальной информации, но многие из них устарели.  

 Проблемы создания пользовательских интерфейсов и оценки качества 

программных продуктов наиболее широко рассматриваются зарубежными 

исследователями. Белорусские исследователи уделяют данному вопросу 

недостаточно внимания. 

 В настоящее время, вопрос качества пользовательских интерфейсов стал 

одним из важнейших, при разработке программного обеспечения. 

 Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

перечня терминов, введения, четырех глав, заключения, списка источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы – 76 страниц. Из них: список 

источников и литературы – 5 (52 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3, приложения – 8 страниц.  
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РЭФЕРАТ 

Багрынцава Аляксандра Аляксандравіча 

Тэма: Якасць інтэрфейсу як фактар выбару сістэмы электроннага 

дакументазвароту ў арганізацыі. 

Ключавыя словы: сістэма электроннага дакументазвароту, інтэрфейс, 

ацэнка інтэрфейсу, якасць інтэрфейсу. 

Актуальнасць: У цяперашні час многія арганізацыі звяртаюцца да 

выкарыстання сістэм электроннага дакументаабароту. Пры выбары сістэмы для 

ўкаранення, арганізацыі часта не разглядаюць пытанне зручнасці ўзаемадзеяння 

з інтэрфейсам праграмнага прадукту, што можа пацягнуць за сабой 

неабгрунтаваныя фінансавыя і часовыя затраты. У працы прыведзены 

патрабаванні да сістэм электроннага дакументазвароту, што прад'яўляюцца 

карыстальнікамі. Дадзеныя патрабаванні могуць выкарыстоўвацца пры 

распрацоўцы інтэрфейсу прадукту і выбары сістэмы для ўкаранення. 

Мэта дыпломнай працы – вызначыць патрабаванні, якія павінны 

прад'яўляцца да інтэрфейсаў сістэм электроннага дакументаабароту. Аб'ект 

працы – інтэрфейсы сістэм электроннага дакументазвароту, прадмет – 

крытэрыі, якія прад'яўляюцца да інтэрфейсаў сістэм электроннага 

дакументаабароту. Метады даследавання – назіранне, параўнанне, вымярэнне, 

эксперымент, абагульненне, сінтэз, ідэалізацыя, індукцыя. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Аналіз 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь дазваляе сцвярджаць, што пытанню 

стандартызацыі патрабаванняў да інтэрфейсаў сістэм электроннага 

дакументазвароту ня надаецца належнай увагі. Рэспублікай Беларусь прыняты 

міжнародныя стандарты, якія тычацца ацэнкі праграмных прадуктаў, а таксама, 

якія вызначаюць патрабаванні да сродкаў адлюстравання візуальнай 

інфармацыі, але многія з іх састарэлі. 

Праблемы стварэння карыстацкіх інтэрфейсаў і ацэнкі якасці праграмных 

прадуктаў найбольш шырока разглядаюцца замежнымі даследчыкамі. 

Беларускія даследчыкі надаюць гэтаму пытанню недастаткова ўвагі. 

У цяперашні час, пытанне якасці карыстацкіх інтэрфейсаў стаў адным з 

найважнейшых, пры распрацоўцы праграмнага забеспячэння. 

Структура і аб'ѐм дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

слоўніка тэрмінаў, ўвядзення, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных 

крыніц і літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ѐм работы - 76 старонак. З іх: 

спіс крыніц і літаратуры - 5 (52 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і 

англійскай мовах - 3, прыкладання - 8 старонак. 
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ABSTRACT 

Bagrintsev Aleksandr 

Topic of research: Interface quality as a factor in the choice of the electronic 

document management system in the organization. 

Key words: electronic document management system, interface, interface 

evaluation, interface quality. 

Relevance: Currently, many organizations have resorted to the use of 

electronic document management systems. When choosing a system for introduction, 

organizations often do not consider the issue of ease of interaction with the interface 

of the software product, which can entail unreasonable financial and time costs. In 

work, requirements to systems of the electronic document circulation shown by users 

are resulted. These requirements can be used in the development of the product 

interface and the choice of the system for implementation. 

Aim of diploma work: Identify the requirements that must be presented to the 

interfaces of electronic document management systems. The object of work is the 

interfaces of electronic document management systems, the subject is the criteria for 

the interfaces of electronic document management systems. Research methods - 

observation, comparison, measurement, experiment, generalization, synthesis, 

idealization, induction. 

The main provisions to be defended. Analysis of the legislation of the 

Republic of Belarus allows us to state that the issue of standardization of 

requirements for interfaces of electronic document management systems is not given 

due attention. The Republic of Belarus has adopted international standards for the 

evaluation of software products, as well as defining requirements for visual 

information display tools, but many of them are outdated. 

The problems of creating user interfaces and evaluating the quality of software 

products are most widely considered by foreign researchers. Belarusian researchers 

pay insufficient attention to this issue. 

At present, the issue of quality of user interfaces has become one of the most 

important when developing software. 

The structure and volume of the thesis. The diploma work consists of a 

dictionary of terms, an introduction, four chapters, a conclusion, a list of sources used 

and literature, applications. The total amount of work is 76 pages. Of these: a list of 

sources and literature - 5 (52 titles), abstract in Russian, Belarusian and English - 3, 

annexes - 8 pages. 

  


