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ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Анотація. Розглядається специфіка надання інформаційних послуг у навчальному
закладі та низка заходів по оптимизації сайту навчального закладу.
Існуючі публікації по оптимізації сайту спрямовані на популяризацію і широке
просування тих чи інших послуг, наданих власником сайту визначеному колу зацікавлених
осіб – одержувачів цих послуг.
Оптимізація сайту навчального закладу має свої особливості, пов'язані зі специфікою
навчального закладу, що охоплюють широке коло надання усіх видів інформаційних послуг
у межах навчального закладу студентам і викладачам, а за його межами – абітурієнтам,
випускникам, фахівцям, вченим інших навчальних закладів і організацій.
Завдання оптимизації сайту навчального закладу містить у собі багато різних
напрямків для його реалізації, що стосуються технічних, інформаційних, технологічних,
структурних, організаційних та ін. заходів.
Сайт навчального закладу відноситься до типу корпоративних сайтів і містить повну
інформацію про навчальний заклад, події в житті в навчальному закладі, планованих заходах
і т. ін. і мусить використовувати різні функціональні інструменти для роботи з контентом.
При виборі стратегії роботи сайту існують протиріччя, зв'язані зі збільшенням
кількості наданої власником сайту інформації і зниженням пропускної здатності, що
погіршує комфортні можливості одночасного одержання інформації великій групі
користувачів. Задача підвищення швидкості роботи сайту вимагає спрощення його версії або
пошуку нових відповідних рішень, що задовольняють користувача.
Прагнення до досконалості змушує користувача висувати нові вимоги до власника
сайту по можливостях постійної доробки і поліпшенню сайту. Тому сайт повинний мати
властивості відкритої інформаційної системи – можливості постійної його оперативної
модернізації й удосконалювання під нові вимоги. При цьому він має бути захищений від
можливого його злому несанкціонованим користувачем і проведення будь-яких сторонніх
виправлень і доповнень.
Задача залучення користувача до проведення більшого часу на сайті вимагає крім
надання інформаційних послуг і можливо великого та різноманітного мультимедійного
контенту, що вимагають використання ефективних технічних, організаційних і ін. рішень.
Розглянемо технічні рішення по оптимізації продуктивності сайтів.
Підвищення швидкості роботи сайту можливо при використанні розширення
PageSpeed Insights, що дозволяє аналізувати труднощі, зв'язані зі швидкістю завантаження
сторінок, а також знаходити можливі способи їхнього рішення. Так плагін PageSpeed Insights
є інтегрований з існуючим середовищем розробки і відповідає за аналіз практично всіх
аспектів завантаження сторінки, включаючи статичні ресурси, DOM і часові діаграми.
Технологія Native Client дозволяє безпечно впровадити PageSpeed Insights SDK без будь яких
втрат у продуктивності. Завдяки цьому в рамках розширення можлива автоматична
оптимізація зображень, файлів стилів і скриптів [1].
Необхідність використання нових рішень по оптимізації продуктивності сайтів
припускає використання оптимізаторів у виді модулів веб-серверів, плагінів для різних CMS,
використання хмарних сервісів, наприклад, CloudFlare, основа якого є брандмауер і
розподілена мережа доставки контенту (CDN), має ефективні функції автоматизованих
засобів оптимізації ресурсів сайту, додаткові заходи захисту, інтерфейс аналізу
користувальницького трафіка і можливість зробити сайт доступним 100 % часу [2].
Існують і інші інструменти, застосування яких може привести до помітного
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поліпшення продуктивності сайту, однак їх вибір повинний відповідати технічним
можливостям сайту навчального закладу.
Швидкість завантаження сторінок сайту впливає на основні показники зажаданності
сайту, зв'язані зі зниженням інтересу і сприйняття відвідувачів, зі зниженням ефективності
наданих інформаційних повідомлень. Це природний негативний ефект поганого сприйняття
інформації з повільних сайтів, що розсіюють увагу користувачів і заважають її
сконцентрувати.
Існує і суб'єктивний параметр сприйняття й оцінки досвіду взаємодії з визначеним
сайтом, коли звичайному користувачеві завантаження сторінки здається на 15 % довше, ніж є
на самій справі. Відомо, що якщо сайт завантажився в допустимий час, припустімо, за вісім
секунд, то користувач проведе на ньому менше часу, чим якби сайт завантажився за три
секунди [2].
Відомі різні методики збільшення швидкості завантаження сайтів, що дозволяють
помітно скоротити час появи інформації у користувачів.
Крім технічних рекомендацій з оптимізації продуктивності сайтів слід зазначити і ряд
ефективних психологічних прийомів роботи з користувачами:
- прогресивний рендеринг сторінки – завантаження елементів сторінки одна за одною,
причому перша сторінка з'являється за 0,3-0,4 секунди – за час протягом якого моргає око;
- подача індикаторів прогресу – якщо затримка надання інформації перевищує п’ять
секунд то користувачеві безупинно надаються повідомлення про поточний стан запиту
«Збереження», «Відправлення», але не надаються стандартні вказівки необхідних дій типу
«Очікуйте», що спричиняють негативну реакцію;
- використання замість індикаторів прогресу різного виду анімації завантаження
запитуваної інформації, причому бажано, щоб анімації відповідали характеру запитуваної
інформації або специфіці навчального закладу;
- відмовлення від використання вказівок часу, що залишився до кінця завантаження,
що не завжди відповідає фактичному і може привести до відмовлення від одержання
інформації;
- використання у дизайні оформлення білого кольору – одержання інформації з таких
сторінок здається користувачеві більш швидкою, хоча будуть завищені при цьому вимоги до
швидкості завантаження таких сторінок [3].
Сайт навчального закладу повинний відповідати принципам юзабіліті в концепції
зручності при використанні програмного забезпечення, логічності і простоти в розташуванні
елементів керування і запитів, як ступеня, з яким продукт може бути використаний
визначеними користувачами для досягнення певних цілей з належною ефективністю і
продуктивністю, що задовольняють вимогам Міжнародного стандарту ISO 9241-11 [4].
Найважливішим завданням наповнення сайту крім навчальної, наукової, довідкової
літератури, подання організаційного і різноманітного інформаційного обслуговування є
оволодіння вільним часом студента, заняття його дозвілля і надання цікавого проведення
часу на сайті шляхом розміщення на сайті всіляких розважальних програм, конкурсів,
форумів, цікавих анкет і тестів.
Названі заходи щодо оптимізації сайту навчального закладу складають лише невелику
частину можливих напрямків по удосконалюванню роботи сайту і підвищенню його
ефективності, а в цілому дозволять эфективніше використовувати робочий час користувача і,
в сучасних умовах гострої недостачі його, корисно заощаджувати.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПОСЛУГИ «IP-ТЕЛЕФОНІЯ» В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ
Анотація. Досліджується показники якості IP-телефонії, де не важливий порядок
та інтервал доходження пакетів, час затримок між окремими пакетами не має
вирішального значення.
Результати дослідження: показують, що можливості успішної конкуренції IPтелефонії з традиційними телефонними мережами. Телефонна мережа була створена таким
чином, щоб гарантувати високу якість послуги навіть при великих навантаженнях IPтелефонія, навпаки, не гарантує якості, причому при великих навантаженнях воно значно
падає.
Прийом і переупорядкування пакетів в адаптивному «буфері Ресинхронізації» для
забезпечення інтелектуальної обробки втрат або затримок пакетів. Головною метою тут є
подолання впливу змінної затримки між пакетами. Вирішення цієї проблеми полягає в
буферизації достатнього числа поступаючих пакетів (при відкладеному їх відтворенні) з тим
щоб відтворення було безперервним, навіть якщо час між надходженням пакетів сильно
відрізняється. Кращі продукти для IP-телефонії моделюють продуктивність мережі і
регулюють розмір буфера росинхронізації відповідним чином – зменшуючи його
(скорочуючи затримку перед відтворенням), коли мережа поводиться передбачувано зібрав і
збільшуючи в протилежній ситуації [1].
З точки зору масштабованості (якщо відволіктися від проблем з неконтрольованим
погіршенням якості при зростанні навантаження на мережу) IP-телефонія видається цілком
закінченим рішенням. По-перше, оскільки з'єднання на базі протоколу IP може починатися (і
закінчуватися) в будь-якій точці мережі від абонента до магістралі. Відповідно, IP-телефонію
в мережі можна вводити ділянка за ділянкою, що, до речі, на руку і з точки зору міграції, так
як її можна проводити «зверху вниз», «знизу вгору» або з якоїсь іншої схеми. Для рішень IPтелефонії характерна певна модульна: кількість і потужність різних вузлів - шлюзів,
gatekeeper («воротарів» - так в термінології VoIP іменуються сервери обробки номерних
планів) - можна нарощувати практично незалежно, відповідно до поточних потреб.
Природно, проблеми нарощування ресурсів власне мережевої інфраструктури ми зараз не
враховуємо, оскільки вузли самої мережі можуть бути незалежні від системи IP-телефонії, а
можуть і поєднувати в собі їх функції [2].
На базі протоколу IP будується не тільки мережа Інтернет, а й будь-які інші мережі
передачі даних (локальні, корпоративні), які можуть мати або не мати вихід на глобальну
мережу Інтернет. Універсальність і гнучкість мереж на базі протоколу IP дає можливість
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