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Аннотацiя: Розглядається проблема вибору технологiї для розробки web-систем
рiзного рiвня складностi. Оптимiзацiя вибору технологiї розробки в залежностi вiд
властивостей, якими повинна володiти система, що розробляється. Запобiгання на-
длишковим витратам матерiальних ресурсiв. Мiнiмiзацiя вимог до апаратного забез-
печення.
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Вступ
На даному етапi розвитку мережi Iнтернет та технологiй, що вико-

ристовуються для створення web-сайтiв, замало говорити про web-сайт
як про простий монолiтний чи модульний програмний продукт, а бiльш
доцiльним є використання поняття web-систем [1].

Web-система – програмний комплекс, що побудований на базi клiєнт-
серверної чи клiєнт-сервiсної архiтектури, при якому передача даних мiж
клiєнтом i сервером вiдбувається по протоколу обмiну даними HTTP.

При розробцi web-систем найперша проблема, що виникає – це вибiр
технологiї розробки i подальшого функцiонування системи. При цьому
слiд враховувати ряд факторiв:

1. складнiсть системи (об’ємнiсть i складнiсть структури програмних
та апаратних засобiв серверної та клiєнтської частини web-системи);

2. завантаженiсть системи (визначається кiлькiстю клiєнтських звер-
нень та часом виконання одного звернення до сервера);

3. гнучкiсть системи (здатнiсть системи до модифiкацiї та розширен-
ня без значних затрат людських та грошових ресурсiв, а також без
значних змiн у програмному кодi системи);

4. розподiл обчислювальних ресурсiв (алгоритм, за яким система роз-
подiляє сервернi ресурси на виконання клiєнтських запитiв);

5. затрати грошових та людських ресурсiв на розробку системи.

В залежностi вiд цих факторiв потрiбно вибирати технологiю, а також
архiтектуру створюваної системи.

Постановка задачi
При створеннi web-системи необхiдно в залежностi вiд категорiї скла-

дностi архiтектури та системи в цiлому обрати найбiльш оптимальну
технологiю розробки цiєї системи. Наведемо декiлька поширених техно-
логiй та прокласифiкуємо web-системи за складнiстю (вiд найпростiших
до бiльш складних):
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1. сайти – вiзитки (http://vikka.ck.ua, http://blc.in.ua та iн.);

2. бiзнес – сайти (http://medcurator.ru та iн.);

3. сайти електронної комерцiї (iнтернет - магазини)
(http://rozetka.com.ua та iн.);

4. iнформацiйнi портали (http://ukr.net та iн.);

5. корпоративнi iнтегрованi iнформацiйнi системи (автоматизацiя
бiзнес-процесiв);

Рис. 1 – Гiстограма розподiлу поширених web-систем за критерiєм впливу
факторiв

На рис. 1, наведена гiстограма розподiлу web-систем за їх властиво-
стями, врахування яких є необхiдним при безпосереднiй розробцi web-
систем.

Сайти-вiзитки та бiзнес-сайти
Дана категорiя web-систем охоплює собою простi монолiтнi web-

системи (рис. 2), що складаються з одної чи декiлькох web-сторiнок.
Такi системи не потребують виконання складних обчислювальних за-
дач та не потребують значних ресурсiв для виконання серверних та
клiєнтських програм, а в деяких випадках взагалi є статичними web-
сторiнками.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що такi системи є моно-
лiтними (тобто не потребують концентрацiї уваги на гнучкостi). Дана
категорiя web-систем охоплює системи:

• якi не є складними в розробцi;

• не потребують значних затрат грошових та людських ресурсiв на їх
створення;

• не створюють завантаженостi на сервер (причиною є низька вiдвiду-
ванiсть та надзвичайно малий час виконання програм на серверi).

I як наслiдок, вони не потребують контролю за розподiлом ресурсiв
сервера. Тому для такого типу систем найбiльш доцiльним вибором є те-
хнологiя CGI iнтерфейсу, оскiльки вся розробка зводиться до вкраплення
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Рис. 2 – Типова архiтектура веб систем категорiї сайт-вiзитка та бiзнес-
сайт

в HTML код коду вiдповiдної серверної мови програмування для роботи
з базою даних (БД) [3].

Технологiя CGI (з англ. Common gateway interface – “загальний iнтер-
фейс шлюзу”) - стандартний iнтерфейс, який використовується для ор-
ганiзацiї взаємодiї програми web сервера iз зовнiшньою програмою (шлю-
зом). Iнтерфейс розроблений таким чином, щоб можна було використову-
вати будь-яку мову програмування.

З метою оптимiзацiї використання обчислювальних ресурсiв сервера
при виборi СУБД головним чинником в даному випадку є ресурсна єм-
нiсть, оскiльки транзакцiї на запис даних в базу даних проводяться рiд-
ко. Тому слiд обирати систему управлiння базою даних (СУБД) без пiд-
тримки технологiї контролю транзакцiй.

Найбiльш популярними мовами програмування, що застосовуються
для розробки web-систем на базi CGI є: PHP, Perl, Python, Ruby. Найбiльш
популярними СУБД без пiдтримки контролю транзакцiй на сьогоднi-
шнiй день є: SQLite3 та MySQL на базi технологiї доступу до даних MyI-
SAM.

Сайти електронної комерцiї (iнтернет - магазини) та iн-
формацiйнi портали

Даний клас web-систем (рис. 2) охоплює системи, якi за своєю архiте-
ктурою можуть бути як монолiтними, так i модульними. Такi системи
потребують проведення на серверi бiльш складних операцiй з даними,
нiж попередня категорiя. Найбiльш характерними операцiями для да-
ного типу систем є сортування масивiв даних (списки, кортежi, словни-
ки). Такi системи потребують використання СУБД з пiдтримкою ACID -
стандарту проведення транзакцiй над даними для уникнення випадкiв
втрати даних, оскiльки передбачають високий рiвень вiдвiдуваностi, що,
вiдповiдно, провокує значне збiльшення звернень до БД [5].

Абревiатура ACID описує необхiднi властивої транзакцiї в СУБД :

• Atomicity (атомарнiсть) – транзакцiя є найменшим, неподiльним
блоком алгоритму змiни даних;

• Consistency (вiдсутнiсть протирiч) – данi знаходяться в станi вiдсу-
тностi протирiч на всьому промiжку часу вiд початку транзакцiї до
її закiнчення;
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• Isolation (iзоляцiя) – пiд час виконання транзакцiї iншi процеси не
повиннi бачити данi в промiжному станi;

• Durability (тривалiсть) – незалежно вiд проблем на нижнiх рiвнях
(для прикладу, знеструмлення системи чи збої в обладнаннi) змiни,
що виконанi успiшно завершеною транзакцiєю, залишаться збереже-
ними пiсля повернення системи в роботу.
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Рис. 3 – Типова архiтектура веб систем електронної комерцiї та iнформа-
цiйних порталiв

Складнiсть таких систем вимагає збiльшення грошових затрат та
людських ресурсiв на розробку системи, тому на вибiр технологiї ство-
рення системи впливає можливiсть повторне використання коду (пiдхiд
у програмуваннi, при якому однi i тi ж блоки програмного коду вико-
ристовуються без змiн для вирiшення рiзних задач). Таку можливiсть
реалiзовують технологiї на базi об’єктно-орiєнтованих мов програмуван-
ня.

Об’єктно - орiєнтованi мови програмування – мови програмування,
що пiдтримують парадигму об’єктно-орiєнтованого програмування, яке
базується на поняттях класiв, об’єктiв та використовує три наступнi
принципи: iнкапсуляцiя, наслiдування, полiморфiзм [2].

При розробцi систем такої категорiї слiд звернути увагу на гнучкiсть
систем, що розробляються. Гнучкостi можна досягнути використовуючи
модульне програмне забезпечення на сторонi сервера (замiсть монолiтного
програмного коду слiд розбивати код на модулi, якi можна додавати).
Таким чином систему можна буде модифiкувати та розширювати без
значних змiн в початковому кодi.

Важливим фактором вибору технологiї для розробки даного класу си-
стем є оптимiзацiя розподiлу серверних обчислювальних ресурсiв з метою
зменшення навантаження на сервер. В даному випадку використання
технологiї CGI веде за собою значне використання обчислювальних ре-
сурсiв, оскiльки для кожного користувача в оперативнiй пам’ятi сервера
створюється окрема копiя виконуваної програми (тобто в пам’ять для ко-
жного користувача завантажується iнтерпретатор мови програмування,
що в свою чергу виконує програмний код на боцi сервера). Вибiр цiєї те-
хнологiї не є оптимальним. Для покращення ситуацiї, що складається
з використанням CGI слiд розглянути Fast CGI (це технологiя, що з’яви-
лась як розвиток технологiї CGI. Рiзниця в тому, що при використаннi
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даної технологiї, сервер не створює для кожного користувача копiю про-
грами в пам’ятi) та WSGI (з англ. Web server gateway interface – стандарт
взаємодiї мiж web-сервером та програмою, що виконується на серверi, при
якому програма виконується пiд управлiнням web-сервера, написаного
на данiй мовi програмування, але не є повноцiнним для використання
як виробничий сервер) [4].

Перевагами даних технологiй є те, що Fast CGI при зверненнi клiєнта
до сервера, запускає iнтерпретатор i виконує скрипти для кожного кори-
стувача послiдовно, не запускаючи окрему копiю iнтерпретатора для ко-
жного користувача, а WSGI є багато потоковим додатком, який виконує
програму для кожного користувача в окремому потоцi. Такi два пiдходи
значно прискорюють роботу i, таким чином, знiмають навантаження з
сервера.

Тому оптимальним вибором для даного класу систем є мови: PHP, Perl,
Python, Ruby на базi fastCGI, фреймворки на базi мови програмування
Python: “web2py”, “Django”, “TurboGears”, “Pylons”, фреймворк на базi мо-
ви програмування Ruby: “Ruby on rails”. Оптимальними рiшеннями для
зберiгання даних є СУБД MySQL на базi технологiї збереження даних
InnoDB, MS SQL Server, ZODB.

Корпоративнi iнтегрованi iнформацiйнi системи (автома-
тизацiя бiзнес-процесiв та iнформацiйних потокiв)

Корпоративнi iнтегрованi iнформацiйнi системи (рис. 4) є web-
системами найвищого рiвня складностi i є власне системами в кожно-
му випадку унiкальними, тому для кожної з них варто обрати окремий
пiдхiд.

Сервер чи система серверів

Клієнт1 КлієнтNКлієнт2
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Рис. 4 – Типова архiтектура корпоративних web-систем для автоматиза-
цiї бiзнес-процесiв та виробничих процесiв
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Системи такого класу призначенi для автоматизацiї iнформацiйних
потокiв повного циклу виробництва: вiд створення деталей чи окремих
частин продукцiї до виконання перiодичних звiтiв та ведення статисти-
ки.

Очевидно, що складнiсть таких систем надзвичайно велика i в ко-
жному окремому випадку, в залежностi, вiд розмiрiв пiдприємства чи
групи пiдприємств. Розробка такої системи потребує значних затрат ви-
робничих ресурсiв. При виборi архiтектури серверного програмного забез-
печення обов’язково потрiбно враховувати цей фактор. Очевидно, що мо-
дульнiсть серверного програмного забезпечення та об’єктно-орiєнтований
пiдхiд не пiдходить, оскiльки в даному випадку кiлькiсть модулiв може
досягати сотень, а то i тисяч. В даному випадку необхiдно використа-
ти компонентну архiтектуру на базi iнтерфейсiв, яка дозволяє створю-
вати окремi компоненти, що взаємодiють мiж собою згiдно визначених
iнтерфейсiв i є окремими незалежними частинами програмного забезпе-
чення, що можуть iснувати i працювати в рiзних середовищах без змiни
їх програмного коду. Такий пiдхiд дозволяє структурувати програмне
забезпечення, а також, у порiвняннi з об’єктно-орiєнтованим пiдходом,
пiдвищити ефективнiсть повторного використання коду (застосуванням
одного i того ж компонента для виконання рiзних задач).

Завдяки створенню компонентної архiтектури значно росте гнучкiсть
системи, що створюється. В будь-який момент можна змiнити налашту-
вання всiєї системи шляхом пiдключення, вiдключення чи модифiкацiї
окремих компонентiв без порушення функцiонування всiєї системи.

Для наочностi наведемо декiлька порiвнянь за вищеозначеними фа-
кторами.

Порiвняння за фактором гнучкостi
Розглянемо порiвняння технологiй розробки web-систем з точки зору

їхньої гнучкостi. Припустимо, що виконано наступнi завдання з викори-
станням вищеозначених технологiй:

1. Створити сайт-вiзитку.

2. Створити iнтернет - магазин.

3. Створити корпоративну систему управлiння бiзнес-процесами.

Припустимо, що необхiдно модифiкувати створений додаток, абсолю-
тно переробивши систему пошуку та iнтерфейсну частину web-сторiнок
з результатами пошуку по сайту. Введемо для визначення впливу фа-
ктора гнучкостi коефiцiєнт гнучкостi: Kгн = m

n
, де m – кiлькiсть рядкiв

коду, якi необхiдно змiнити/додати для реалiзацiї необхiдної модифiка-
цiї; n – кiлькiсть рядкiв ефективного коду вихiдного додатку. Таким чи-
ном, отримаємо наступнi результати для рiзних технологiй та складностi
типiв web-систем (табл. 1):

Виходячи зi статистик на ринку трудових ресурсiв в галузi розробки
web-додаткiв, i прийнявши за одиницю затрати при розробцi системи
на PHP (спецiалiстiв з даної технологiї на ринку найбiльше i вартiсть їх
найнижча), отримаємо наступну нормалiзовану гiстограму:
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Таблиця 1

Сайт-вiзитка Iнтернет - мага-
зин

Система управлi-
ння бiзнес - про-
цесами

n m n m n m
Pure PHP/CGI 1800 850 5000 900 50000 8000
Pure
Python/CGI

1500 550 4600 800 40000 6000

Python/Django 100 10 3500 300 25000 3000
Python/Zope3 80 8 3000 250 18000 700

Порiвняння за фактором затрат на розробку грошових та людських
ресурсiв

Сайт-вiзитка Kгн Iнтернет - магазинKгн Система управлiння бi-
знес - процесами

Порiвняння за фактором завантаженостi (кiлькiсть опрацьованих за-
питiв за секунду)

Сайт-вiзитка Iнтернет-магазин Система управлiння бi-
знес - процесами

При створеннi гiстограми (рис. 5) було використано багато потоковий
клiєнтський скрипт, що виконував однаковий запит на вибiрку запису з
бази даних по первинному ключу. Клiєнт i сервер знаходились на однiй i
тiй же робочiй станцiї з наступними характеристиками апаратного забез-
печення:процесор - AMD Athlon X2 5600+ (2 ядра по 2.7 Ггц); оперативна
пам’ять - Samsung (2048 Мб, 866 Мгц);вторинна пам’ять - Seagate (200 Гб,
5400 об/хв.).

Оптимальний розподiл обчислювальних ресурсiв системи є одним з
найважливiших факторiв, оскiльки такi системи виконують складнi об-
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Рис. 5 – Гiстограма завантаженостi (кiлькiсть опрацьованих запитiв за
секунду)

числення, що спричиняє велику завантаженiсть серверної частини. Та-
кi технологiї як CGI та Fast CGI не здатнi забезпечувати оптимальний
розподiл ресурсiв зручним способом, тому при створеннi корпоративних
систем доцiльно використовувати готову систему управлiння компонен-
тами (фреймворк) чи створити свою. Очевидно, що для реалiзацiї постав-
леного завдання найбiльш доцiльним рiшенням є використання багато
потоковостi, що дозволяє управляти видiленням ресурсiв для конкре-
тних класiв задач. Найбiльш розвиненими i актуальними фреймворка-
ми, що реалiзують компонентний пiдхiд для створення web-систем є Java
2 Enterprise Edition, Zope3 та Microsoft .NET.

Висновок
Розглянутий в данiй статтi пiдхiд до вибору технологiї для створення

web-систем визначеної категорiї є актуальним, адже коректний вибiр те-
хнологiї найчастiше є запорукою успiху оптимальної реалiзацiї проекту.
Саме врахування основних властивостей, якими володiють web-системи.

Технологiю для розробки web–систем необхiдно обирати виходячи з
аналiзу багатьох факторiв. Такий комплексний пiдхiд допомагає скоро-
тити час та ресурси на розробку.
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