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Електронна комерція – це купівля та продаж товарів в Інтернеті. Для 

підвищення конкурентоздатності промислової розробки великих систем 

для електронної комерції використовується ряд різноманітних сучасних 

технологій, наприклад Oracle Commerce (ATG). Дана платформа дозволяє 

значно прискорити побудову реальних систем електронної торгівлі, в яких 

використовуються одночасно великі бази даних та значна кількість 

різноманітних транзакцій [1].  

У доповіді розглядаються сучасні рішення щодо побудови великих 

систем на основі готових платформ, що використовуються для побудови 

масштабних інтернет магазинів. Велика кількість даних, які проходять 

через систему, повинні бути захищені, а доступ до них швидким. Тому 

розглядаються питання швидкого та безпечного доступу та зберігання 

важливих даних, а також різноманітні підходи до покращення швидкості 

читання та писання даних, а також підтримки їх безпечності в умовах 

реальної системи з великим навантаженням [2-4]. Проведений аналіз 

можливостей застосування для розробки великих систем електронної 

комерції ATG – платформи побудови рішень для інформаційних систем в 

великою кількістю транзакцій. Її API включає попередньо побудовані 

реалізації багатьох функцій, а також забезпечує гнучкість налаштування 

існуючих систем. 

Метою подальших досліджень є знаходження шляхів оптимізації 

роботи розробленої на базі ATG системи електронної комерції. 
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