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Пурський О. І., Мазоха Д. П. Метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів на основі архітектури MVC
Розроблено метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів, що забезпечує підтримку великої кількості замовлень і відвідувань покупців з
урахуванням відповідності сучасним стандартам продуктивності та надійності інтернет-рішень у сфері електронної торгівлі. Метод перед
бачає створення типової вітрини та реалізацію для інформаційної системи управління мережею вітрин власної бази даних на основі даних
центральної управляючої інформаційної системи та двосторонньої реплікації даних. Запропоновано механізм «клонування» інтернет-вітрин,
що входять в мережу, та їх прискореної інтеграції з бізнес-процесами підприємства та системою управління на базі типової вітрини. Розробку
типових вітрин інтернет-магазинів здійснено на основі концепції MVC (Model – View – Controller), технології ASP.NET MVC Framework і візуальних
шаблонів Web-сторінок, що дозволяє забезпечити незалежність алгоритмів поведінки об’єктів від самих об’єктів та їх візуального представ
лення. Це значно підвищує ефективність розробки інтернет-проектів електронної торгівлі, прискорює процес реалізації та забезпечує високу
гнучкість і функціональність вітрин інтернет-магазинів.
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Е

лектронна торгівля сприяє не тільки глобалізації та прискоренню інформаційного обміну, але
також є однією з головних світових тенденцій
економічного розвитку. Економічний ефект від викори
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стання технологій електронної торгівлі є надзвичайно
позитивним, і на сьогодні даний напрямок економічної діяльності став невід’ємною частиною суспільного
життя. Електронна торгівля, як суб’єкт торговельного
ринку, приводить до загального зниження цін на товари
і послуги, що сприяє подальшому збільшенню обсягів
електронної торгівлі.
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Pursky O. I., Mazoha D. P. The Method of Building a Network
of Online Showcases on the Basis of the MVC Architecture
A method to build a network of online showcases that support a large num
ber of customer orders and visits, which meets the current performance stan
dards and the reliability of Internet solutions in the sphere electronic com
merce, has been developed. The method involves the creation of a typical
showcase and the implementation for the information management system
of a showcases network of an own database operating on the data from the
central management information system with the two-way data replication.
A mechanism for «cloning» the online showcases, which are part of the net
work, and their quick integration with the business processes of enterprise and
a management system based on a typical showcase, has been proposed. The
development of typical online showcases is implemented on the basis of MVC
concept (Model-View-Controller), the ASP.NET MVC Framework Technology,
and the visual templates of web pages, thus ensuring that the algorithms for
the behavior of objects are independent of both the objects themselves and
their visual representation. This enhances the development of e-commerce
projects significantly, speeds up the implementation process, and provides a
high degree of flexibility and functionality of the online showcases.
Keywords: e-commerce, network of online showcases, ASP.NET MVC Frame
work Technology, MVC concept.
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Пурский О. И., Мазоха Д. П. Метод построения сети витрин
интернет-магазинов на основе архитектуры MVC
Разработан метод построения сети витрин интернет-магазинов,
который обеспечивает поддержку большого количества заказов и
посещений покупателей с учетом соответствия современным стан
дартам производительности и надежности интернет-решений в
области электронной торговли. Метод предусматривает созда
ние типичной витрины и реализацию для информационной системы
управления сетью витрин собственной базы данных на основе данных
центральной управляющей информационной системы и двусторонней
репликации данных. Предложен механизм «клонирования» интернетвитрин, которые входят в сеть, и их ускоренной интеграции с бизнеспроцессами предприятия и системой управления на базе типичной ви
трины. Разработка типичных витрин интернет-магазинов осущест
влена на основе концепции MVC (Model – View – Controller), технологии
ASP.NET MVC Framework и визуальных шаблонов Web-страниц, что по
зволило обеспечить независимость алгоритмов поведения объектов
от самых объектов и их визуального представления. Это значитель
но повышает эффективность разработки интернет-проектов элек
тронной торговли, ускоряет процесс реализации и обеспечивает вы
сокую гибкость и функциональность витрин интернет-магазинов.
Ключевые слова: электронная торговля, сеть интернет-витрин,
технология ASP.NET MVC Framework, концепция MVC.
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Процеси торговельної глобалізації спричиняють
створення великими операторами ринку мультибрендових мереж магазинів і гіпермаркетів з метою збільшення обсягів торговельних трансакцій і зниження витрат
за рахунок спільного використання загальних ресурсів.
Згадані тенденції знаходять своє відображення і в електронній торгівлі, викликаючи розширення підприємств
електронної торгівлі, появу мереж інтернет-магазинів
(ІМ) і гіпермаркетів, що дозволяє нарощувати обсяги
торговельних операцій і диференціювати торговельні
стратегії на основі мережі вітрин ІМ.
Досліженням механізмів електронної торгівлі займалася значна кількість вітчизняних і закордонних науковців, зокрема: Геєць В. М. [1], Вітлінський В. В. [2],
Базилевич В. Д. [3], Мазаракі А. А. [4], Порохня В. М.
[5], Ситник В. Ф. [6], Хейг М. [7], Копитко Б. І. [8], Дюбанов О. С. [9], Лаудон K. C. [10], Козьє Д. [11], Хартман А.
[12]. Водночас завдання впровадження ефективних, інтегрованих у Web-середовище інформаційних систем (ІС)
управління електронною торгівлею залишається на сьогодні однією з найбільш актуальних і складних проблем
для великих підприємств електронної торгівлі. Відомі
теоретичні та практичні програмні рішення для малого
і середнього бізнесу не відповідають вимогам великих
компаній щодо можливостей створення інтернет-вітрин,
їх функціям і інструментарію розвитку, а також до рівня
інтеграції Web-середовища і системи управління підприємством електронної торгівлі [13]. Має місце недостатнє використання можливостей електронних закупівель,
оптимізації та систематизації логістичних процесів для
автоматизації формування торговельного асортименту
і логістики поставок товарів за рахунок інтеграції інформаційних систем підприємств електронної торгівлі і
оптових інтернет-майданчиків. Ця проблема має особливе значення для управління товарними потоками мережі
вітрин ІМ з асортиментом у сотні тисяч позицій.
Головна мета статті полягає в розробці методу
побудови мережі взаємопов’язаних вітрин великих ІМ
на основі концепції MVC (Model – View – Controller: Модель – Представлення – Контролер).

Р

озробка методу побудови мережі вітрин ІМ здійснювалася із урахуванням відповідності до вимог
з функціональності, продуктивності та надійності
Web-додатків [14] і передбачає такі етапи:
1. Розробка ядра Web-додатків контура управління вітринами (УВ) [15] на основі архітектури MVC.
2. Розробка MVC-патерна та реалізація в його рамках типової вітрини ІМ, яка є основою для бізнес-логіки
для Web-додатків всієї мережі вітрин ІМ.
3. Використання шаблонів Web-сторінок для реалізації графічного дизайну і реалізація на основі шаблонів
рівня Web-додатків за допомогою технології ASP.NET
MVC Framework [16] (технологія для створення Webдодатків, яка генерує шаблон Model – View – Controller).
4. Реалізація функцій і додатків для СУБД, що абстрагують дані від моделей патерна MVC таким чином,
щоб перенести логіку обробки даних на рівень СУБД.
5. Реалізація для СУБД контурів УВ і управління
підприємством (УП) [15] двосторонньої асинхронної
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реплікації з метою забезпечення цілісності інформаційної структури, даних і алгоритмів їх обробки.
Головне завдання, яке потребує вирішення при
розробці архітектури ІС УВ, – це проблема організації
взаємодії між логічним рівнем додатків, рівнем інтерфейсів, рівнем бізнес-логіки та рівнем збереження даних. Якщо всі основні сутності, представлені такими
об’єктами, як «кошик», «каталог», «товар» і т. ін., будуть
унікальними, а алгоритми їх функціонування незалежними від вітрини, де вони застосовуються, та зовнішнього представлення, яке повинне їм відповідати, то
можна на їхній основі створити програмне ядро функцій контуру УВ. Для цього необхідно реалізувати три
основні рівні: базовий рівень функцій, рівень сценаріїв
та рівень адаптерів.

П

ринцип уніфікації та абстрагування основних
алгоритмічних об’єктів у складних системах не є
новим, тому достатньо використовувати сучасні
підходи і технології, орієнтовані на вирішення подібного класу задач. Для розробки ІС управління мережею
вітрин у представленому методі пропонується використовувати архітектурну концепцію MVC [17] (рис. 1).
Як відзначалося раніше, вітрина IM включає велику
кількість різних об’єктів («товар», «кошик», «каталог» і
т. п.), які відображають набір сутностей предметної області. Важливою особливістю таких об’єктів є їхня взаємодія і вплив один на одного, на користувача, а також
вплив користувача на них. У результаті формується замкнена система, зв’язки в якій вибудовуються на основі
зовнішніх впливів користувачів, з одного боку, і процесів контуру УП, з іншого.
Призначення більшості ІС у середовищі Інтернет
полягає в отриманні даних з деякої СУБД і надання їх
користувачеві. Після виконання користувачем певних
дій система зберігає дані або модифікує їх. Через те,
що основний обмін даними відбувається між сховищем
даних та інтерфейсом користувача, ці функції часто поєднують, при цьому, як правило, підвищується загальна
продуктивність системи і зменшується загальний об’єм
програмного коду. Але досить часто виникає необхідність незалежної модифікації користувальницького
інтерфейсу або бізнес-логіки. Подальше ускладнення
Web-додатка вимагає створення складної об’єктноорієнтованої моделі та постійної її модифікації.
Класичне вирішення задачі було запропоновано
програмістами модулів для підтримки графічного інтерфейсу на мові Smalltalk у вигляді патерна проектування
Model-View-Controller [17], який прийнятий за основу
графічного інтерфейсу додатків розроблювальної системи. Розглянемо організацію елементів MVC з огляду
на задачі, що вирішуються в електронній торгівлі.
Модель (Model) містить у собі функціональну логіку додатка, тобто рівень бізнес-логіки. Спосіб реалізації
даного рівня залежить від обраної інженерної технології реалізації. Основна мета застосування даного патерна (MVC) – зробити інформаційну модель повністю
незалежною. Це дозволить змінювати і контролер, і
представлення моделі, не змінюючи саму модель, а також дозволить забезпечити функціонування декількох
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варіантів представлення і контролерів для однієї моделі одночасно (див. рис. 1). Таким чином, з’являється
можливість різної обробки моделі на різних вітринах
ІМ. Перевага очевидна – при зміні моделі автоматично
перебудовуються всі пов’язані з нею об’єкти на всіх вітринах ІМ. Важливо, що модель при жодних умовах не
може містити посилань на об’єкти представлення або
контролера. В іншому випадку утворюється прямий
зв’язок між незалежними об’єктами на різних вітринах, і
зміна бізнес-логіки на одній із вітрин спричинить відповідні зміни на незалежній від неї, іншій вітрині.
До функцій представлення (View) входить відображення даних, отриманих від моделі. Зазвичай представлення має вільний доступ до моделі та може отримувати
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від неї дані, але це доступ тільки на зчитування даних.
Представлення нічого не змінює в моделі та не може ініціювати методи, що приводять до зміни її внутрішнього
стану. У випадку активної моделі представлення може
зчитувати події зміни моделі та змінювати формат представлення, зчитавши змінені дані при отриманні відповідного оповіщення. Стосовно прикладної задачі побудови вітрин ІМ, варто звернути увагу на зручність зміни
представлення моделі на всіх вітринах ІМ (див. рис. 1).
Припустимо, що модель «кошик» через зміни була модифікована і тепер повинна відображати не тільки назву
і вартість товару, але й вартість його доставки. Модифікація моделі «кошик» у базовому патерні спричинить
наслідкові зміни на всіх вітринах ІМ (див. рис. 1). Моди-
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Рис. 1. Модель структури мережі вітрин ІМ на основі архітектури MVC
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фікація представлення моделі в базовому патерні надає
можливості відображення нового поля даних в інтерфейсі як окремої вітрини, так і всіх вітрин ІМ.
Для взаємодії з контролером (Controller) представлення, як правило, реалізує певний інтерфейс, відомий
контролеру, що дозволяє змінювати представлення незалежно і мати декілька представлень на контролер. Таким
чином, якщо окремі вітрини ІМ вимагають особливої обробки реалізацій моделі «кошик» на сайті, то вона може
бути закладена в окреме представлення. Як приклад, варто навести різні способи переміщення товарів у кошик. По
одному контролеру (посиланню на сайті «відкласти в кошик») можуть спрацьовувати різні представлення кошика: коротке – у вигляді спливаючого вікна, розширене –
у вигляді повноцінно відображеного кошика.
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П

ідміна або зміна представлення – це задача, яку
найчастіше доводиться вирішувати при створенні різних режимів відображення об’єктів. По
суті це і є та причина, по якій створюються різні патерни розподілу моделі та представлення. У задачі контролера входить реакція на зовнішні події та зміна моделі
і/або представлення відповідно до закладеної в нього
логіки. Один контролер може працювати з декількома
представленнями, залежно від ситуації, взаємодіючи з
ними через деякий заздалегідь відомий інтерфейс, який
ці представлення реалізують. Такий підхід дозволяє використовувати переваги патерна MVC для проектування і розробки мережі вітрин ІМ, які полягають у тому,
що новий режим відображення для всіх або для окремих
вітрин ІМ може бути внесений в контролер і буде використаний вітринами незалежно від структури і логіки їх
інтерфейсу та його візуалізації.
Таким чином, шаблон MVC дозволяє розділити
бізнес-логіку, представлення і обробку дій користувача
на три частини:
 контролер приймає та інтерпретує вхідні дані,
а потім інформує модель і представлення про
необхідність відповідної реакції;
 модель обробляє отримані дані відповідно до
задач, які повинен виконати додаток, надає дані
(для представлення), а також реагує на запити
зміни свого стану (від контролера);
 представлення виводить на екран результат обробки даних.
Важливо відзначити, що як представлення, так і
контролер залежать від моделі. Але модель не залежить
ні від представлення, ні від контролера. Це одна із ключових переваг подібного розподілу, яка дозволяє побудувати модель незалежно від візуалізації представлення
(див. рис. 1).
Додатково до розглянутих особливостей і переваг архітектури MVC стосовно задачі побудови мережі
вітрин ІМ варто звернути увагу на можливість централізації управління такими прикладними компонентами,
як забезпечення безпеки, авторизація, робота з даними
та моніторинг станів. Архітектура MVC забезпечує виявлення й усунення можливих помилок, а також сприяє
підключенню до Web-додатка нових джерел даних, нових
типів клієнтів, чітко визначаючи при цьому обов’язки
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класів. У цілому, вона максимально сприяє успішному
супроводу Web-додатка протягом усього життєвого циклу, що вкрай важливо для мережі вітрин ІМ.
Безсумнівною перевагою архітектури MVC є також можливість стандартизації модулів контролера,
моделей і представлень у рамках розв’язуваної задачі,
забезпечуючи в такий спосіб побудову базового патерна
розробки. На основі таких стандартних модулів можна
реалізувати типову вітрину ІМ. Типова вітрина повинна
включати всі базові функції, відповідно до прийнятої
бізнес-логіки електронної торгівлі. Створення шаблона
(див. рис. 1), основою якого є типова вітрина ІМ, забезпечує підвищення якості та швидкості розробки мережі
вітрин, відповідність усіх нових вітрин ІМ єдиним стандартам функціональності, продуктивності та надійності,
що прийняті для проектованої інтегрованої торговельної інформаційної системи (ТІС), а також сприяє підвищенню ефективності підтримки і механізмів розвитку
мережі вітрин. Для настільних додатків шаблон проектування MVC став стандартом. Об’єктно-орієнтовані
методи набувають все більшого значення при побудові
інтернет-систем, оскільки Web-додатки стають складнішими та інтегруються з комплексними ІТ-рішеннями.

В

сесвітню мережу Інтернет характеризує різноманіття Web-ресурсів, розробники яких прагнуть надати їм унікальний графічний інтерфейс. Ресурси
електронної торгівлі, такі як вітрини ІМ – не виключення. Більше того, до них висуваються підвищені вимоги
по дизайну Web-сторінок з таких причин. Насамперед,
Web-сторінки таких ресурсів постійно змінюються, покращуються, доповнюються спеціальними графічними
елементами та модифікуються як графічно, так і інформаційно. Окрім того, часто потрібна наявність функції
зміни зовнішнього вигляду Web-сторінок залежно від
поведінки користувача, активованого об’єкта, його конкретної реалізації в умовах конкретної вітрини ІМ.
Для вирішення цієї задачі досить використовувати
шаблони Web-сторінок. Шаблон – це HTML-документ,
який містить спеціалізовані теги, що і дозволяє на етапі
виконання програми перетворювати базову візуалізацію по заданому об’єктом алгоритму в необхідний зовнішній вигляд на основі цих тегів. Шаблон може містити також підпрограми перетворення дизайну сторінок
і об’єктів на основі оперативних впливів користувача.
Алгоритм зміни задається об’єктами на основі шаблонів
візуалізації реакцій на дії користувачів. Таким чином,
алгоритм самого об’єкта і представлення його даних
не змінюється при необхідності змінювати візуалізацію
Web-сайту. Завдяки використанню шаблонів можна змінювати зовнішній вигляд і представлення, залишаючи
алгоритми недоторканими, що дозволяє реалізовувати
мережу вітрин на основі загальних об’єктів і сукупно
стей даних. Саме в шаблоні Web-сторінки можливо реалізувати контролери об’єктів на основі платформи ASP.
NET MVC Framework [16], надавши Web-сторінці незалежність від ядра контуру. За зворотний зв’язок на JSON
(Javascript Object Notation), запити на сервері відповідають контролери ядра.
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Висновки
Застосування багаторівневої архітектури на основі патерна MVC, безсумнівно, ускладнює Web-додаток,
але водночас забезпечує такі його якості, як зручність
розробки, тестування, легкість подальшої модифікації,
структурованість програмного коду, абстрагованість
від інформаційних моделей і рівнів даних. Архітектура MVC створює умови для комплексної розробки додатків, дозволяючи розробникам зосередитися на виконанні функцій, що вимагають глибокої спеціалізації,
забезпечуючи можливість високого рівня декомпозиції
проекту. Прискорення розробки і зручність підтримки
за рахунок використання типових функцій вітрин, стандартизованих у рамках проекту інформаційних моделей
і множини різноманітних контролерів вітрин ІМ (див.
рис. 1) є також важливим фактором доцільності застосування архітектури MVC для задач розробки Web-

систем електронної торгівлі. Таким чином, усі вітрини
реалізують унікальний графічний дизайн, орієнтований
на різні групи покупців, і залишають логіку сторінок,
об’єктів і саму архітектуру стабільною і незалежною в
цілому. Побудова вітрин на основі технологій MVC [17]
і ASP.NET MVC Framework [16] у комбінації з технологіями шаблонізації Web-сторінок дозволяє забезпечити
незалежність алгоритмів поведінки об’єктів від самих
об’єктів, їх зовнішнього вигляду і поведінки інтерфейсів
об’єктів та сайтів при використанні на тій або іншій вітрині ІМ, а також дозволяє отримати високу гнучкість і
функціональність мережі вітрин ІМ при значних перевагах їхньої реалізації та підтримки для розробників. 
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Вітринам ІМ не потрібен доступ до надлишкових
даних прикладних ІС контура УП. Необхідні оперативні
дані в агрегованому представленні містяться в центральній ІС контура УП, безпосередньо в її БД [15]. Для забезпечення цілісності даних на рівні контура УВ необхідно
створити «рівень» абстракції даних (див. рис. 1), під яким
розуміється набір функцій і алгоритмів, що забезпечують
роботу СУБД шляхом абстрагування самих даних від
реалізації процедур їх зберігання. Тобто, запис у СУБД,
що визначає конкретний товар, зчитується із СУБД алгоритмом такого «рівня» і передається в структурованому
вигляді інформаційної моделі «об’єкта» базового патерна
MVC (див. рис. 1). Додатками такого рівня повинні бути
функції та збережені процедури самої СУБД. Моделі базового патерна MVC не повинні мати можливості взаємодіяти з полями і структурами самої бази даних.
Стосовно вимоги до функціонування контуру УВ
і контуру УП [15] в умовах повної відсутності зв’язку,
то вона означає, що мережа вітрин ІМ і ІС контуру УП
повинні бути забезпечені незалежними копіями даних.
При цьому дублювання даних неприпустимо з погляду
теорії нормалізації баз даних через можливе порушення
їх цілісності та відповідних негативних наслідків. Імовірність серйозної помилки при цьому тим вища, чим більший об’єм даних і частота їх модифікації. Для ТІС класу
В2С імовірність виникнення помилок через порушення
цілісності та дублювання даних надзвичайно висока.
Тому необхідно забезпечити синхронність даних за допомогою технології двосторонньої реплікації даних між
СУБД контурів. Потрібно звернути увагу не тільки на
реплікацію даних, але й на реплікацію пакетів функцій і
додатків СУБД. Ґрунтуючись на вимозі підтримки розподіленості механізмів обробки інформації при низькій
якості зв’язку, потрібно внести в механізм реплікації
підтримку архівації та механізму відкладеного проведення процедур синхронізації, а також механізму автоматичного відновлення зв’язку після обриву з’єднання.
Реалізацію згаданих вимог і підтримку взаємозв’язку
інтерактивних елементів ТІС [13] із СУБД забезпечує
використання при розробці сучасної технології ADO.
NET Entity Framework [18; 19] – об’єктно-орієнтованої
технології доступу до даних.
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