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Рисунок 2 – Моделі, створені для гри 
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Зростання інформатизації та ролі інформаційних технологій є однією з 

найхарактерніших ознак сучасного суспільства. На розробку та оновлення 

власних веб-ресурсів компанії виділяють величезні кошти [1, c. 4]. 

Враховуючи, що 5-8 % людей мають порушення кольоросприйняття, 

розробка та реалізація алгоритму адаптації дизайну сайту для людей з 

порушеннями кольоросприйняття є актуальною. 
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Мета дослідження: розробка алгоритму адаптації дизайну сайту для 

людей з порушенням кольоросприйняття. 

Для розробки алгоритму адаптації дизайну сайту для людей із 

порушеннями кольоросприйняття, спочатку треба змоделювати ці 

порушення. Такий алгоритм уже розроблено для колірної моделі lms. Але в 

подальшому для розрахунків і відображення результатів слід 

використовувати колірні схеми, що наявні у веб-просторі, наприклад – rgb 

модель. Тому спершу слід конвертувати колір з моделі rgb до lms [2, c. 104-

107]. 

Далі слід перетворити нормальні значення lms моделі до значень з 

різними видами дальтонізму, потім – конвертувати дані з lms моделі до rgb. 

Тепер є можливість зрозуміти, яким буде сприйняття майбутнього сайту 

людьми з порушенням кольоросприйняття. Для заміни кольору слід 

звернутися до hsl моделі. І наостанок необхідно знову здійснити конвертацію 

з колірної моделі hsl до rgb. 

Зобразимо всі необхідні етапи адаптації дизайну згідно – алгоритми 

імітації, фільтрації та переходів між різними колірними схемами у вигляді 

діаграми (рис. 1). 

 

 
Рисунок1 – Алгоритм адаптації дизайну сайту 
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В роботі описано алгоритм адаптації дизайну сайту для людей з 

порушенням кольоросприйняття як послідовність конвертації кольорів з 

одних колірних моделей до інших та імітації й фільтрування кольорів у 

різних видах дихроматизму. 

У даний час розробляються функції колірної конвертації рисунків та 

текстур. 
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Одним з важливих аспектів формування бюджетної політики вищого 

навчального закладу сьогодні є ефективний розподіл стипендіального фонду, 

який повинен ґрунтуватися на об'єктивній всебічній оцінці досягнень 

студентів. Важливою умовою вирішення даного завдання є відбір для оцінки 

показників навчальної діяльності студентів, до яких модульно-рейтингова 

система пред'являє обов'язкову вимогу, - вони повинні мати кількісну 

інтерпретацію (рейтингові бали) [1]. Однак враховувати треба не тільки 

навчальні, а й позанавчальні досягнення студентів, а також мотиваційні 

освітні чинники, які адаптуються під нові умови і набувають нових рис. 

У класичному варіанті процес прийняття рішень з призначення 

спеціальних стипендій проходить декілька ітерацій: від розгляду 


