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Анотація 

Розглянуто актуальність задачі та мета розробки мобільного додатку для формування автоматичної від-

повіді на вхідні повідомлення. Запропоновано короткий опис та основні можливості цього мобільного додатку. 
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Abstract 

This paper describes the urgency of the problem and the purpose of developing a mobile application to create auto-

reply to incoming messages. A brief description and main features of this mobile application. 
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У наш час надзвичайно популярними є мобільні пристрої. Це відбулося завдяки тому, що їхній ро-

звиток зараз дуже швидко зростає та є дуже потужним. Ще не в далекому минулому, за допомогою 

телефона можна було лише робити дзвінки та писати повідомлення. На теперішній момент, ми вже 

користуємося багатофункціональними мобільними пристроями та використовуємо потужні мобільні 

програми, які не тільки задовольняють наші вимоги, але й мають багато додаткових зручних функцій. 

Розробка мого майбутнього мобільного додатку основана на звичайному поштовому клієнті.  

Як зазначено у книзі, поштовий клієнт або клієнт електронної пошти — це комп’ютерна програма, 

яка призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної по-

шти одного або декількох користувачів[1]. В даний час у світі поширено декілька сотень клієнтів 

електронної пошти. Вони розрізняються апаратно-програмною платформою, для якої призначені, 

інтерфейсом користувача і складом виконуваних функцій[2]. 

Мобільний додаток для формування автоматичної відповіді на вхідні повідомлення буде мати    

основні функції схожі з іншими відомими поштовими клієнтами. За допомогою цього мобільного 

додатку користувачі будуть мати змогу: 

- створювати повідомлення; 

- надсилати повідомлення; 

- пересилати повідомлення: 

- отримувати повідомлення; 

- відповідати на вхідні повідомлення. 

Особливою можливістю цього програмного модуля буде змога автоматично заповнювати відповіді 

на вхідні повідомлення, за допомогою вже сформованих готових шаблонів на основі аналізу попе-

редніх повідомлень. 

Отже, можна припустити, що запропонований мобільний додаток дозволить підвищити зручність 

користування поштовим клієнтом, а головне, пришвидшить заповнення відповідей на вхідні повідом-

лення. 
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