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Вибір програмного забезпечення для реалізації адміністративної панелі веб-
проектів є багатокритеріальним завданням, саме тому актуальним є питання 
застосування теорії системного аналізу для обґрунтованого вибору програмних 
засобів, що стануть максимально ефективними для створення потрібного контенту 
веб-додатків. Метою роботи є розробка підходу до вибору програмного забезпечення зі 
створення та підтримки системи керування контентом веб-проекту на основі 
формування цільової функції ефективності веб-проекту. Першим кроком для цього 
повинен стати аналіз предметної області [1] та визначення кола основних споживачів 
веб-проекту. Побудова критерію цільової функції для веб-проекту є найважливішим 
місцем, що має передувати розробці архітектури проекту. При цьому треба визначити: 
потребу у масштабованості та гнучкості проекту; необхідність в комунікаціях між 
користувачами; тип, розмір та динаміку даних, що відображаються. Такі дані треба 
переформулювати у обґрунтовану наявність чи відсутність бази даних для проекту, а 
значить і необхідність створювати клієнт-серверну дво- чи три-ланкову мережеву 
структуру проекту. 

Окрім визначення показників, що створюють цільову функції ефективності 
функціонування веб-проекту, треба проаналізувати та сформулювати особливості 
проекту, що можуть виконувати роль обмежень у досягнені максимуму чи мінімуму 
цільової функції. Саме такий підхід до аналізу предметної області веб-проекту може 
забезпечити вибір якісних засобів створення та підтримки веб-проекту.  

В якості прикладу реалізації розробленого підходу було проведено системний 
аналіз веб-проекту згідно з яким було визначено, що цільовою аудиторією будуть 
менеджери компаній, що керують рекламними компаніями своїх фірм, а саме 
розміщують/видаляють об’яви про акції, які проводяться у їхніх торгівельних 
майданчиках, у мережі інтернет, проводять оцінку ефективності своїх маркетингових 
дій. Для виконання таких завдань користувачі веб-проекту мають потреби в отриманні 
таких даних: загальна та середня добова кількість кліків за акцію; розподіл акцій за 
кількістю кліків; розподілення кліків на рекламне оголошення про акцію по території 
країни; динаміка кліків у реальному часі чи за обраний інтервал часу; користувачі яких 
брендів мобільних пристроїв найбільш активно/пасивно відкликаються на 
оголошення про акції; списки активних, завершених та майбутніх акції компанії. 
Менеджери потребують звітів за цими даними у вигляді діаграм чи графіків. Також 
веб-проект потребує локалізації та наявності мобільної та десктопної версії.  

Через те, що вхідними даними для цього веб-проекту є журнал кліків потенційних 
користувачів акції, треба мати можливість зберігати та обробляти пікові та 
безперервно зростаючі навантаження на базу даних. Зрозуміло, що потрібність у 
використанні зв’язків між сутностями вимагає використання саме реляційної бази 
даних. Саме тому масштабованість та гнучкість у цьому веб-проекті розглядається 
перш за все через збільшення об’єму даних, а значить і часу відгуку від бази даних.  
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Для підвищення гнучкості відображення даних для менеджерів було проведено 
структуризацію контенту. Контент, що має бути відображено, було згруповано за 
основними діями над ним: 

- блок керування розміщенням рекламних оголошень; 
- блок формування звітів за даними о кліках на рекламні оголошення; 
- блок роботи з персональними даними користувачів веб-проекту. 
Для підвищення безпеки збереження та обробки персональних даних 

користувачів веб-проекту та забезпечення більш швидкого відгуку від бази даних про 
кліки по рекламним оголошенням було розроблено мережеву структуру з двома 
серверами: сервер бази даних та сервер авторизації та автентифікації. 

Також були розглянуті обмеження та граничні умови: кількість користувачів, які 
одночасно можуть мати доступ до веб-проекту – не менш 1000; кожний окремий 
менеджер не повинен мати можливість контактувати з представником менеджменту 
іншої фірми через наш веб-проект; контент на веб-сторінці не має спотворюватися при 
переході з десктопної версії на мобільну; коштовність розробки не має перевищувати 
500 у.е.  

Тільки після цього можливо проводити аналіз існуючого програмного 
забезпечення для вибору найбільш ефективного для створення та підтримки систем 
управління вмістом. Було проведено порівняльний аналіз таких систем, як: 1С-Бітрікс, 
Magento, OpenCart, Metronic [2], WooCommerce. По-перше, кожний програмний продукт 
аналізувався з точки зору технічної можливості забезпечення визначених показників 
цільової функції. Виявлено, що у 1С-Бітрікс, виникає необхідність звертатись до 
платної технічної підтримки, що дуже впливає на бюджет. При роботі з Magento 
виникають складнощі при обиранні хостингу, адже сервіс дуже вибагливий до цього. 
Однак, перевагою даної системи є те, що готовий продукт буде коректного 
відображатися як на мобільному пристрої, так і на десктопі, що є важливим фактором 
при розробці нашого проекту. При дослідженні Metronic було виявлено готовність до 
адаптивності та локалізації продукту, а також можливість створювати велику кількість 
різних графіків та діаграм. Система керування контентом 1C-Бітрікс орієнтовна на 
великомасштабні проекти і буде не кращою ідеєю при виборі для створення 
невеликого проекту.  

Серед переваг системи керування контентом Metronic було досліджено закритий 
простір між менеджерами, тобто вони не мають можливості перетнутися, а також 
достатньо висока пропускна спроможність системи. OpenCart має приблизно ті самі 
характеристики, але ця система погано налаштована з роботою з пошуковими системами.  

Окрім цього, порівняльний аналіз цін на ліцензії використання даних показав, що 
ціна на ліцензію з оптимальним функціоналом системи 1С-Бітрікс починається з 600 у.е. 
При цьому, ліцензія на продукти Metronic стартує від 50 у.е. В OpenCart є необхідність 
докуповувати спеціальні модулі, наприклад простий модуль FAQ – 5 y.e., а модуль з 
автоматичного імпорту та оновлення товару – 13 у.е. Ціна на продукти фірми 
WooCommerce така сама, як і у Metronic, однак при цьому платна технічна підтримка.  

Таким чином, запропонований підхід до вибору програмного забезпечення зі 
створення та підтримки системи керування контентом веб-проекту був апробований та 
продемонстрував корисність у обґрунтуванні вибору системи керування контентом 
Metronic для обраного веб-проекту. 
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