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Стаття присвячена актуальному питанню створення веб-каталогів товарів та 
послуг. Розглянуті базові принципи побудови системи підтримки процесу створення та 
конфігурування веб-каталогів. 
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Статья посвящена актуальному вопросу создания веб-каталогов товаров и услуг. 
Рассмотрены базовые принципы построения системы поддержки процесса создания и 
конфигурирования веб-каталогов. 
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The article is attributed to the actual problem of developing web-catalogs of goods and 
services. The basic principles of development of support systems for creating and configuring 
process for web-catalogs  are given. 
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ВСТУП 
Сьогодні великий акцент робиться на використанні інформаційних систем у 

різних сферах діяльності людини, не є винятком і сфера послуг та торгівлі. У наш час 
дуже широко використовується мережа Інтернет для реалізації товарів та послуг. 

Сьогодні веб-каталоги товарів та послуг знаходяться в тренді. Легко побачити 
зростання попиту на можливість швидкого створення та конфігурування вище 
згаданих сервісів.  

Аналіз даних – одне з найважливіших завдань, яке постає перед будь-якою 
організацією у сфері послуг та торгівлі. Аналіз інформації про кожного клієнта 
необхідний для процесу формування пропозицій послуг та товарів. Використання 
інформаційних систем значно спрощує цей процес. У наш час збір, аналіз та 
використання даних забезпечується створенням спеціалізованого програмного 
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забезпечення. Зокрема, важливим є компонент, що реалізує алгоритми сегментації 
споживачів і позиціювання товарів та послуг. 

Метою дослідження являється створення концепції інформаційної системи 
конфігурування веб-каталогів товарів та послуг, що спрощують доступ до інформації 
про товари та послуги і дадуть користувачу зручний інструмент для здійснення 
маркетингових досліджень та заходів.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Цілями розробки системи підтримки процесу створення веб-каталогів товарів 

та послуг є: 
− спрощення процесу створення веб-каталогів за рахунок декларативного 

підходу до конфігурування структури веб-каталогу; 
− спрощення доступу до інформації про товари та послуги. 

Задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей: 
− розробити схему архітектури системи; 
− створити реляційну базу даних; 
− створити інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, які абстрагують розробника 

веб-каталогу від html-розмітки, css стилів, sql запитів; 
− реалізувати пошукову підсистему; 
− реалізувати інструмент спілкування в межах веб-каталогу; 
− реалізувати можливість оплати товарів в межах веб-каталогу; 
− зробити огляд існуючих алгоритмів надання рекомендацій; 
− розробити алгоритм розбиття користувачів веб-сервісів на групи та 

формування пропозиції конретному користувачу; 
− створити програмну реалізацію розроблених алгоритмів. 

 
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
На даний момент існує багато різноманітних систем для швидкого 

конфігурування та наповнення даними веб-сайтів. Умовно їх можна розділити на дві 
групи. Перша група – це хмарні рішення, тобто не треба розгортати таку систему на 
локальній машині, всю роботу можна проводити, використовуючи веб-браузер. Друга 
група – це так звані системи керування вмістом (CMS), такі системи необхідно 
розгортати на локальній машині, для їхнього подальшого використання. 

Розглянемо найбільш популярні системи, по одній з кожної групи і порівняємо 
з реалізованою системою. 
 

Wix.com 
Wix – це хмарна платформа для створення сайтів, заснована у 2006 році. На 

момент 2013 року близько 35 мільйонів користувачів використали Wix для створення 
сайтів [1]. 

Основні можливості платформи: 
 Drag and drop редактор Wix дозволяє з чистого листа або обравши один з 

більш ніж 500 шаблонів  конфігурувати візуальну частину сайту; 
 Wix Adi - штучний інтелект для веб-дизайну. Отримавши відповіді на 

декілька питань, система самостійно конфігурує вигляд сайту; 
 Wix Code дає можливість створювати бази даних, додавати форми, 

додавати контент використовуючи API; 
 пошукова оптимізація SEO. 
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Також до сайту можна додавати готові модулі (оплата, галереї, модулі 
інтернет-магазинів, тощо). 

Joomla! 
Joomla! – система керування вмістом (CMS), програмне забезпечення для 

керування вмістом сайтів. 
Основні можливості платформи: 

 функціональність можна розширювати, використовуючи сторонні модулі; 
 механізм використання готових шаблонів; 
 підтримка TinyMCE редактора, що дозволяє вказувати стилі тексту, додавати 

картинки, відео, тощо. 
Реалізована система, подібно Wix.com, дає можливість створювати веб-сайт, 

використовуючи лише веб-браузер. Це зберігає час, так як не треба його витрачати 
розгортаючи систему локально на комп’ютерах. 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
На відміну від розглянутих аналогів реалізована система не передбачає 

можливість налаштовувати вигляд сайту, використовуючи drag and drop редактор. 
Також відсутні деякі інші функції, що реалізовані в аналогах. 

Проте ідея мінімізації кількості кроків для створення готового сервісу, 
декларативного підходу до створення та наповнення вмістом веб-сторінок, 
орієнтованих на продаж товарів або просто каталогів, абстрагування від таких речей, 
як створення бази даних, html розмітки, реалізації бізнес-логіки шляхом 
програмування збережена. 

Основною інновацією реалізованої системи та перевагою перед аналогами 
являється можливість включення до функціоналу веб-каталогів рекомендаційної 
підсистеми. Дійсно, в розглянутих вище, та й взагалі в усіх відомих нам аналогах така 
можливість відсутня. 

Рекомендаційна підсистема повинна спростити користувачам веб-каталогу 
доступ до інформації про товари та послуги. Рекомендаційна підсистема здійснює 
розбиття користувачів на сегменти та позиціювання товарів та послуг, що покращує 
їх просування. 

Наведемо діаграму варіантів використання (рис. 1). 
Розробник – це людина, яка має змогу створювати веб-каталоги товарів та 

послуг.  
Адміністратор – це людина, яка має змогу наповнювати контентом веб-каталог, 

після того, як розробник створив веб-каталог. 
Користувач – це будь-який користувач інтернету, який має змогу переглядати 

товари та послуги, які попередньо включені в каталог адміністратором. Якщо 
передбачено можливість авторизації, то користувач має змогу залишати відгуки, 
купувати товари чи послуги. Також йому пропонуються рекомендовані товари та 
послуги. 

Наведемо діаграму розгортання (рис. 2). 
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Рис. 1. Діаграма варіантів використань 

 

 
Рис. 2. Схема структурна розгортання ТЗ 

 
Реалізація бізнес логіки та база даних знаходиться на окремих серверах. 

Розробник бази даних реалізує API, що дає змогу розробнику бізнес логіки спростити 
доступ до бази даних.  

Наведемо діаграму послідовності (рис. 3). 
 
 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 88 

 
 

Рис. 3. Діаграма послідовності 
 
 

ВИСНОВОКИ 
Система підтримки процесу створення веб-каталогів товарів та послуг дозволяє 

вирішити основні задачі, які виникають в процесі створення веб-каталогів товарів та 
послуг, а також надає зручний інструмент користувачу для здійснення його 
діяльності. Розроблене програмне забезпечення для підтримки маркетингової 
діяльності дозволяє спростити та підвищити ефективність процесів аналізу ринку та 
просування товарів та послуг. 
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