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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБ-СЕРВІСУ ОГОЛОШЕНЬ З ПРОДАЖУ АВТО
В умовах стрімкого розвитку веб-технологій, що надають великі можливості для забезпечення
комп’ютерного супроводу різних галузей суспільства, зокрема електронної комерції, стають актуальними
питання ефективної організації інформаційної підтримки будь-якого процесу. Метою даного дослідження є
висвітлення особливостей програмної реалізації веб-сервісу для пошуку та купівлі нових авто.
Для розробки програмного забезпечення було обрано мову програмування PHP. Інструменти цієї мови
надають можливість створювати як прості, так і складні веб-додатки досить зручно та швидко. Серед переваг
мови можна виокремити наступні: веб-додатки, розроблені на мові PHP, мають високу швидкодію, відносно
прості в обслуговуванні та підтримуються на більшості існуючих платформ і веб-серверів. PHP відмінно
документований, тому вивчати мову відносно швидко та нескладно. Крім того, PHP активно розвивається,
випускаючи нові оновлення, які істотно розширюють можливості мови і значно збільшують її продуктивність.
Для створення візуального інтерфейсу програмного забезпечення було обрано мову розмітки гіпертекстових
документів HTML. Це спеціальна мова розмітки, яка використовується при створенні сайтів в інтернеті. HTML
визначає структуру сторінок, які користувач бачить у своєму браузері завдяки тегам. Браузер «зчитує» та
обробляє їх, а потім виводить на екран, але вже у вигляді HTML елементів.
Для оформлення зовнішнього вигляду інтерфейсів було обрано мову стилю веб-сторінок CSS. Це формальна
мова, яка слугує для опису оформлення зовнішнього вигляду документа, створеного з використанням мови
розмітки. До переваг мови стилів CSS можна віднести наступні: розмежування коду і оформлення, прискорення
завантаження сайту, різне оформлення для різних пристроїв та єдине стильове оформлення для безлічі
документів. Для розробки бази даних було обрано одну з найпоширеніших систем управління базами даних
MySQL. Основні властивості MySQL: висока швидкодія, надійність у використанні і універсальність в роботі.
MySQL дозволяє вирішити багато складнощів. Система підтримує високі стандарти безпеки і зручно працює із
сортуванням даних. Об’єднання технологій MySQL та PHP надає можливість розробити веб-додаток зі складною
структурою. Навіть із великою кількістю даних, такий веб-додаток буде працювати відмінно. Розробка вебсервісу буде відбуватися з використанням фреймворку Yii2. Це високопродуктивний PHP фреймворк, який
призначений для швидкої розробки веб-додатків будь-яких типів. Його компонентна структура, підтримка
кешування та наявність великої кількості готових рішень дозволяє розробляти такі великі проекти як форуми,
портали, CMS та інтернет-магазини. Переваги фреймворку Yii2: використання моделі MVC (Model-ViewController) для організації коду, наявність архітектури розширень, висока продуктивність.
Програмне забезпечення буде реалізовуватися у інтегрованому середовищі розробки JetBrains PhpStorm.
PhpStorm являє собою редактор коду для PHP, HTML і JavaScript з можливостями аналізу коду, запобігання
помилок у коді з автоматизованими засобами рефакторингу для PHP і JavaScript. Інтерфейс веб-сервісу має бути
зручним та зрозумілим, не перевантаженим графічними елементами. Компоненти інтерактивної взаємодії та
навігаційні елементи мають бути виконані у зручній для користувача формі. На сайті потрібно реалізувати меню
з розділами, а на кожній сторінці повинна бути можливість повернутися на головну. Меню потрібно зробити
помітним і розташувати зверху або збоку сторінки, щоб користувачу не довелося його шукати. Дизайн має бути
адаптивним і відповідати усім сучасним нормам. Він повинен бути виконаний в стилі мінімалізму (нічого
зайвого, відволікаючого увагу) в спокійній кольоровій гамі. На сторінках важливо виділяти головне (шрифтом,
кольором, зображенням), а другорядне – «приховувати», щоб воно не заважало користувачу, але він міг при
бажанні дізнатися більше.
Отже, програмна реалізація веб-сервісу оголошень з продажу авто передбачає використання мови
програмування PHP, мови розмітки гіпертекстових документів HTML, каскадних таблиць стилів CSS, системи
управління базами даних MySQL та фреймворку Yii2. В якості середовища розробки був обраний JetBrains
PhpStorm.
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