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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 
WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ АРХІТЕКТУРИ 

МЕРЕЖЕВОГО РЕСУРСУ 
 
 

Розглядаються типові архітектури інформаційних web-систем. Проаналізовано 
найбільш розповсюджені web-технології та їх використання в інформаційних системах. 
Акцентовано увагу на використанні безкоштовних web-технологій. Представлено 
архітектуру інформаційної web-системи та web-технології для діагностики та 
оцінки організаційної культури вищого навчального закладу. 

Ключові слова: web-система, web-технології, архітектура, Client-Side, Server-
Side, JavaScript. 

 
Рассматриваются типичные архитектуры информационных web-систем. Про-

анализированы наиболее распространенные web-технологии и их использование в 
информационных системах. Акцентировано внимание на использовании бесплатных 
web-технологий. Представлена архитектура информационной web-системы и web-
технологии для диагностики и оценки организационной культуры высшего учебного 
заведения. 

Ключевые слова: web-система, web-технологии, архитектура, Client-Side, Server-
Side, JavaScript. 

 
The typical architecture of web-information systems is considered. The most common 

web-technologies and their use in information systems is analyzed. Using free web-
technologies is paid attention. The architecture of information systems and web-web-
technologies to diagnose and assess the organizational culture of higher education is 
represented. 

Key words: web-system, web-technology, architecture, Client-Side, Server-Side, 
JavaScript. 

 
 
Загальна постановка проблеми та її зв’язок з науково-практичними задачами. При створенні 

будь-якої системи потрібно приділяти увагу на етапі проектування вибору архітектури та технології які 
будуть використовуватись. Проблема вибору архітектури та web-технологій для інформаційної системи 
орієнтованої на web-доступ (Web-Based) для університету є актуальною, так як існує багато архітектур та 
технологій. Оптимальний вибір забезпечить розширений термін життєвого циклу системи, просту 
підтримку та зручність у використанні університетом у короткостроковій та довгостроковій перспективі. 

Постановка задачі. Постає питання які технології та яка архітектура інформаційних web-систем для 
університету будуть відповідати таким умовам: простота у супроводженні, – користуванні, широка 
розповсюдженість (легко знайти технічних спеціалістів для супроводження, підтримки системи, модернізації, 
розширення тощо). Обрання систем орієнтованих на веб-доступ пояснюється досить просто – 
кросплатформеність, спрощена система використання «Logon and Go» – потрібен лише браузер, логін та 
пароль, доступ з корпоративної локальної мережі (Intranet) – будь-яке підключення; якщо потрібен 
доступ з мережі Internet – доступ до Internet і системою вже можна користуватись. Отже задачею даної 
статті є проаналізувати використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем; обрати 
найбільш оптимальний варіант (комбінацію) для використання університетом. В результаті буде 
запропоновано архітектуру web-системи та технології які потрібно використати вищим навчальним 
закладом для задоволення потреб у навчально-педагогічній та науково-дослідницький діяльності. 

Огляд публікації та аналіз невирішених проблем. Сьогодні існує безліч публікацій на дану 
тематику [1, 2, 3], але як правило розглядаються окремо архітектура та технології. Проте система 
функціонує в цілому й потрібно розглядати на різних рівнях її функціонування та їх взаємодію. Така 
увага дозволить визначитись з вимогами як до програмної так апаратної частини інформаційної системи. 

Основна частина. Головною складовою системи, що розроблюється є її архітектура. Від того 
наскільки детально вона пророблена залежить доля системи. Також вона повинна відповідати бізнес-
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найменш). Звичайно кожен має свої переваги та недоліки. Також й різні типи ліцензій: GPL, MIT, commercial. 
Наведеним вище умовам відповідає jQuery та jQuery UI (створена поверх основної бібліотеки jQuery), 
тип ліцензії MIT (розроблена Масачусетським технологічним інститутом, надає можливість змінювати в 
розроблених продуктах тип ліцензії, наприклад, для закриття коду та комерціалізації проекту; також 
варто зазначити, що дана ліцензія визнана придатною для використання в сфері наукових розробок). 

Генерацією результуючого коду займається веб-сервер, на якому встановлено відповідне програмне 
забезпечення. Розглянемо з чого складається Server-Side. Перш за все Data Processing – обробка даних, 
виконання скриптів, кодів програм; Data Storage – місце де зберігаються дані, як правило розділяються на 
дані-коди програм, source коди, та бази даних (у фізичному змісті – файли). Найпростіший варіант 
Server-Side, коли веб-сервер (web-server – WS), сервер баз даних (DataBase Server – DBS), файловий 
сервер File Server консолідовано на одному фізичному сервері. Перевагами є невелика ціна, простота у 
підтримці. Недоліки – відсутність відмовостійкості, обмежена швидкодія. Такий варіант є найбільш 
оптимальним для університету, доки не потрібно підвищена відмовостійкість та більша швидкодія. 

Найбільш простим способом розширення даного рішення є рознесення всіх згаданих вище логічних 
ролей серверів на окремі фізичні сервери. 

Звичайно в даному варіанті підвищено відмовостійкість – вихід з ладу, наприклад веб-серверу не 
впливає на дані, але потрібно забезпечити резервне копіювання вже трьох серверів та більш швидку 
мережу для взаємодії між серверами. 

Для забезпечення найбільшої відмовостійкості та швидкодії будуються кластери (High Availability 
cluster – HA cluster) з серверами для балансування навантажень (Load Balancers – LB). Звичайно можливо 
багато й інших варіантів архітектур, що як правило підбирається під конкретні умови та потреби організації. 

Для аналізу взаємодії кожного компоненту в архітектурі інформаційних web-систем розглянемо 
приклад веб-орієнтованої системи для діагностики та оцінки організаційної культури університету. Дана 
система повинна забезпечити онлайн опитування експертів, зберігання/виведення даних та їх аналіз. Вимоги 
до системи: простота у підтримці та супроводженні, відповідність «ціна-якість». Потрібно обрати засоби 
та технології які будуть використовуватись в архітектурі розроблюваної web-системи. Головним 
елементом буде Система керування навчання (LMS). Вона дозволить поєднати наукові дослідження та 
забезпечення навчального процесу з використанням дистанційної освіти, тобто забезпечить науково-
дослідницькі та навчально-педагогічні потреби університету. У якості LMS буде Moodle (модульне об’єктно-
орієнтоване середовище дистанційного навчання – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), як 
широко розповсюджена [10] та більш функціональна порівняно з іншими безкоштовними LMS [11, 12]. 
Обрання Moodle також пов’язано з мовою на якій написано LMS – PHP. Є найбільш розповсюдженою 
скрипковою мовою для розробки web-систем. Більшість LMS розроблені з її використанням. Типовим 
набором є використання PHP + MySQL. Наявність безкоштовних open-source LMS на інших мовах: Java, 
ASP.NET, Python досить низька. Використання Java та ASP.NET суттєво збільшує вимоги до апаратного 
забезпечення сервера та потребує більш складного процесу налаштування. Для використання LMS 
розробленої з використання ASP.NET потребую ліцензію на операційну систему (OC) Microsoft Windows 
Web Server 2008 R2, що збільшує витрати університету порівняно з використанням PHP + OC Linux. 
Також суттєвою перевагою РНР є велика кількість спеціалістів та відносна простота освоєння мови. 
Front-End – для відображення, реалізації інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача – фреймворк 
jQuery. Обрання LMS Moodle 

Стосовно Server-Side необхідно обрати ОС, як вище вже зазначалось, оптимальним вибором буде ОС 
з сімейства Linux. Використання безкоштовної ОС заощадить матеріальні кошти; відсутність графічного 
інтерфейсу (варто зазначити, що його можна встановити, але це лише поїдає цінні ресурси серверу та не 
спрощує підтримку, адміністрування, так як все одно потрібно використовувати командний рядок – shell) 
зменшить вимоги до апаратного забезпечення сервера та збільшить захищеність серверу, так як чим 
менше програмного забезпечення використовується тим менше шляхів для проникнення в ОС. Звичайно 
є ряд широко відомих дистрибутивів: Debian, CentOS, Ubuntu Server, Gentoo тощо, тому потрібно обрати 
один. Найбільш розповсюджені наведені вище. 

Коротко наведемо переваги та недоліки кожного дистрибутиву. Debian – найбільш стабільний, висока 
якість, є базою для більше ніж 120 похідних дистрибутивів (наприклад, Ubuntu), підтримка багатьох 
процесорних архітектур, підтримка великої кількості пристроїв, швидкий випуск оновлень безпеки 
(security updates); але повільний випуск нових версій, відсутня підтримка деяких новітніх технологій, які 
як правило не довгий час на ринку. CentOS – стабільний, підтримка пакетної бази комерційного Red Hat 
Linux Enterprise; недоліки аналогічні Debian. Ubuntu Server – оснований на нестійкій гілці (пакети, які 
знаходяться у розробці) Debian, що є досить суттєвим недоліком при використання у якості серверної 
ОС. Gentoo – дозволяє максимально оптимізувати ОС під сервер на який встановлюється, висока 
гнучкість налаштування системи; проте найбільш суттєвий недолік необхідність компіляції, внесення 
великої кількості налаштувань, як наслідок витрачення багато часу на етапі встановлення та складність 
підтримки (великий ризик зламати всю систему) [13, 14]. Також варто звернути уваги на те, що перший 
дистрибутив простіше в підтримці. Тому обираємо Debian. У подальшому якщо виникне необхідність 
забезпечити високу доступність веб-серверів, кластери, на Debian це досить простий процес, так як вже є 
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