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засоби навчання другим з них, а саме з використанням Delphi. Адже 
створенні ПМК з допомогою систем візуального програмування ми можем(^ 
використавши можливості середовища, задовольнити всі вимоги до складу В  
оформлення ПМК, а сама система візуального програмування Delphi вивчаєпИ 
вже багато років, досить широко описані всі її можливості як в літературі, ти»* 
в глобальній мережі. І в подальшій роботі ми будемо використовувати н< 
середовище для розробки ПМК підтримки вивчення основ алгоритмізації № 
програмування.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ВМІСТОМ (CMS) ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО САЙТУ
Прикладні програми створені для спрощення роботи звичайної людини 

знайомої з комп’ютерними системами на рівні користувача. Інтернет технолої if 
в цьому плані не виключення. З моменту появи в мережі Інтернет перших' 
сайтів, які написані в Блокноті за допомогою мови розмітки гіпертексту HTMI., 
минуло багато років. Зараз прийшла ера "розумних програм", які здатії 
запропонувати людям зовсім інші способи створення інтернет-проектів на рівні 
звичайного користувача комп’ютерної системи. Такими спеціалізованим!)1 
програми є Content Management System (CMS). У дослівному перекладі ця назви 
звучить як система управління контентом (або вмістом), оскільки систем 
дійсно управляє вмістом сайту.

CMS — це комплексні програми, які дозволяють звичайному користувачу 
персонального комп’ютера створювати і підтримувати інтернет-проекти будь-
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І мім складності. СМБ забезпечують користувача необхідними візуальними 
Нмобами для створення інтерактивних сторінок сайту, вміст яких можна 
І  мішовати в лічені секунди за допомогою вбудованого в систему візуального 
Нм/УМ\¥УС) редактора. Окрім цього, СМБ надають користувачеві величезний 
І  шгктр додаткових послуг, таких як менеджмент користувачів сайту, публікація
■  шшин або статей, форуми, блоги, інтернет-магазини, галереї, дошки оголошень
■  о  ряд інш их.

Корпоративний сайт - це оптимальне рішення для всіх компаній, які хочуть
■ «ііііи лідерами у своїй сфері бізнесу. Структура корпоративного сайту досить 
І  фішдна й логічно описує процеси компанії. Корпоративний сайт може 
І  і*надатися з десятків, сотень або тисяч сторінок з багаторівневою структурою, 
І  Ги* і обмежень в кількості рівнів, розділів і сторінок. Використовується у роботі 
І  п клієнтами, партнерами, співробітниками компанії. Він має бути: сучасним, 
І  Індивідуальним, володіти потужними функціональними можливостями. При

ннамічній розробці корпоративних сайтів слід віддати перевагу СМБ.
Метою даної статті є аналіз теоретичних та практичних аспектів 

і шікористання систем управління вмістом для створення та підтримки 
шріїоративного сайту.

Дія досягнення поставленої мети дослідження будемо розглядати системи 
управління вмістом, які знаходяться в на перших позиціях в рейтингу вільних 
і М8, а саме: їоотіа!, Огираї та WordPress. За їх допомогою можна створювати 
функціональні і легко керовані сайти без серйозних фінансових витрат. На 
цінові сучасних джерел з СМБ [1; 2; 3; 4] порівняємо ці системи управління 
щнітентом за такими критеріями.

1. Стабільність версія, відповідність сучасним вимогам безпека.
Поточна 5-а версія Огираї в порівнянні з 4.7 виглядає хорошим 

еволюційним етапом. Нові версії довго тестуються. Ядро стабільне. Баги в 
шіребуваних модулях зазвичай фіксують оперативно. Великі корпоративні 
Піти компаній зі світовими іменами працюють на Огираї, тому у розробників 

по безпеки серйозне ставлення. Всі шанувальники їоотіа! перебувають в 
очікуванні версії 1.5. а гілка 1.0.x зазнає лише косметичні зміни, які 
передбачають поліпшення безпеки. Суттєвими розширеннями є ОрепБЕБ та 
МозеІвТЯБЕ. Хоча офіційно і заявлено, що версії \VordPress будуть виходити за 
ірафіком, насправді цього не відбувається. Якщо буде виявлена будь-яка 
ерйозна "дірка", то розробники оперативно випускають оновлення, тому 

ірафік версій збивається. За рахунок оптимізації запитів, швидкість роботи 
нових версій вище. Також зіграло свою роль і те, що в \VordPress активно став

169



використовуватись ЛМХ, якому потрібно иТР'-8. Все це призвело до певи(Н 
проблем сумісності.

2. Наявність російськомовної документації.
і  “

І Іечважаючи на те, що російська спільнота займається перекладв 
документації на Огираї, "білих плям" ще багато. Ситуація часткД  
компенсусться самописними статтями. Документація на модулі здебільшого Л  
переведена. Зараз займатися розробкою на Огираї без знання англійської м оЛ  
важко -  будь-який крок у бік від стандартних схем може стати проблемою, 
Російськомовної документації їоотіа! достатньо. Причому вона не просгЛ 
переклад офіційної допомоги, а написанні авторські статті. WordPrcss володіє 
дуже великою документацією, але вона лише англійською мовою, 
Документація побудована таким чином, що дозволяє досить швидко знайш 
потрібну відповідь. Практично кожна стаття має кілька прикладів, а такії* 
посилання на суміжні питання.

3. Підтримка користувачів зі сторони розробників.
Огираї розвивається досить бурхливо. Користувачі, які досить добре 

розбираються в архітектурі, відповідають на форумі. У цілому спільноіИ 
відкрита і доброзичлива. Існує два різних "табори", що ведуть свої форуми І 
сайти підтримки їоотіа!. Спроба об’єднання була, але невдала. В цілому 
наявність двох збірок на даний момент всіх влаштовує. Ближче до версії 1.5. 
питання буде підніматися все частіше: 3 іншого боку наявність конкуренції 
підштовхує команди працювати все краще і краще. У російської WordPress І  
два офіційних сайти. Підтримка користувачів здійснюється через форуми. 
Швидше за все проблем з підтримкою не буде. Також існує багато блогів, де їх 
автори розміщують різні знахідки і рішення по ЇМогОРгезь.

4. Боротьба зі спамом.
Спам -  це анонімна масова розсилка, яка не запитувалася користувачем. II 

Іоотіа! не має глобального засобу боротьби зі спамом, такий захист існуч 
тільки на рівні компонентів. На жаль, відсутній захист від спаму для реєстрації 
але є можливість підключити сарїсБа ( -  картинки з набором символів). У цьому 
випадку утворюється повний заслін від автоматичних спам-роботів. Огираї 
бореться зі спамом більш ефективно ніж попередня система. Використовують» и 
такі засоби протидії: вбудований модуль Акізшеї; графічна чи математичнії 
сарїсЬа на вибір; аналізатор поведінки клієнтів з відсіюванням ботів. Що 
стосується \YordPress, то до неї також входить плагін Аківтеї, який доситьі 
ефективно бореться зі спамом. Крім цього можна створити "чорний" список і 
фільтри зі слів. З їх допомогою просто заблокувати будь-який коментар, який
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■  ціпить заборонене слово або відправити його на модерацію. Найбільшу ж 
И^кчстивність в боротьбі зі спамом можна домогтися за допомогою сарГсЬа. 
Ііі'іііновка плагінів антиспаму дуже проста, достатньо лише його активувати в 
І  іімш-панелі (наприклад, популярна $ратК агта). За допомогою спеціального
■  нти іну є можливість модерувати спам-коментарі.

5. Функціональність візуального редактора.
У ОгираІ можна підключити такі візуальні редактори як ТіпуМСЕ або 

І  К КІ.біЮг. Обидва є потужними засобами. У ТіпуМСЕ, наприклад, можна 
І  нріщювати з таблицями, додаючи і видаляючи рядки й стовпчики, та 
І  /і'гднуючи комірки. Таких додатків під іоотіа! безліч. Однак найбільш 

■ручним і гарним з безкоштовних є редактор ІСЕ, розроблений спеціально для 
І Ьншіїа!, здатний скласти достойну альтернативу платному \УуьіууурІ’го. 
І і інндартно в WordPress використовується трішки урізаний ТіиуМСС При 

(Піжамні можна встановити і повну версію ТіпуМСЕ, годі буде дог гугшо іри 
шіслі кнопок з усіма можливостями. Погрібно відзначиш, мю н і

мвжливість стороннім н.іагінам додавши кнопки н рсдактр ніким чином 
можна отримати функції для додавання відео, аудіо і т.д.

6. Зручність роботи з картинками.
У базовому пакеті ОгираІ вставка картинок не передбачена. Виріши і м цю 

проблему можна кількома шляхами. Є варіант з додаванням зображення в стилі 
"додати файл до посту". Альтернатива - установка \УУ8 1\УУО-редактора 
ІніуМСЕ і медіа-менеджери ІМСЕ. Підтримується зміна розмірів зображення 
мри завантаженні. Найбільш сильною стороною гілки їоотіа! 1.0.x є засіб 
то я іп ^е . Загалом вбудований та цілком зручний засіб для роботи із 
юбраженнями та файлами. У \VordPress зручно можна додавати зображення в 
редактор. Під час завантаження файлу можна вказати його назву, підпис. 

І Автоматично буде зроблена мініатюра. Тобто розрахунок на те, щоб з цим 
виїданням впорався недосвідчений користувач. Якщо ж скористатися окремим 
шіагіном, то можна додатково вказати розміри картинки, мініатюри та інші 
параметри.

7. Підтримка шаблонів оформлення.
Шаблони — сильна сторона ОгираІ. Цей компонент якісно спроектований, 

іому розібратися з інтеграцією своїх шаблонів початківець. Взагалі ОгираІ 
надає багато можливостей керування темами. На ОгираІ створені красиві сайти, 
однак, пристойних загальнодоступних вкрай мало. їоотіа! гілки 1.0.x не 
підтримує шаблони. Звичайно, в ній є великий загальний шаблон, який
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дозволяє на PHI’ стнАринілін ціпком хитромудрі структури загального сайіі і 
розташовування модулів, іше осі. мни. юніший окремих елементів немає, і ^ |  
обмежується засшсуїшгшмм ( SS. Для WordPrcss створені тисячі шаблонів Т 
багато з них виконані па хорошому дизайнерському рівні. Готові ш а б й ^ | 
достатньо завантажити в окремий каталог і після цього в адмін-панелі вибряН 
потрібний.

8. Стандарти кодування сторінок.
Drupal працює на UTF-8. Joomla! сама обирає потрібну конфігураїН 

підключення в залежності від версії MySQL. У самому WordPress є можливісщ 
встановити будь-яке кодування. Головне, щоб кодування бази даних співпадай 
з кодуванням блогу. Щоправда, починаючи з версії 2.1 WordPress повинен 
працювати в UTF-8, це пов’язано з використанням AJAX.

9. Зручність використання .
WordPress спеціалізована система, дуже зручна у використанні, як з точки 

зору користувача, так і розробника. Через простоту WordPress легко зрозуміти 1 
освоїти. Зі свого боку Joomla! пропонує трохи більше можливостей, 1 
забезпечує більш високу ефективність роботи. Drupal є універсальною 
системою, але для звичайного користувача може виявитись дещо складною. У 
порівняні з Joomla! Drupal менш інтуїтивно зрозуміла, перед початком роботи і 
нею потрібно вивчити документацію.

10. Масштабування системи.
Joomla! і Drupal легко маештабуються для багатьох задач. З їх допомогою 

можна створити як невеликий сайт, так і серйозний портал. WordPress буде 
відмінно працювати, якщо вашою метою є створення блогу або інформаційного 
сайту.

Генератором основних недоліків всіх CMS виступає їхня відкритість та 
безкоштовність. Загальною вадою трьох систем можна вважати безпеку. Не 
можна казати, що вони легко зламуються, але статистика показує -  такі 
випадки непоодинокі. Мінусом з боку Joomla! є повільне завантаження веб- 
сторінок та неможливість керування декількома сайтами з однієї CMS. У Drupal 
є свої недоліки: відсутність зворотної сумісності, незручність використання для 
малих проектів. Що стосується WordPress, слід звернути увагу на таке: 
потребує багато ресурсів хостингу, необхідно допрацьовувати і додавати 
плагіни відразу ж після встановлення.

На основі даного порівняння можна зробити висновок, що найкращою 
системою управління контенту для створення корпоративного сайту є Joomla!.
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І  її* неї розроблена величезна кількість модулів, включаючи форуми, блоги, 
І  иісрнет-магазини і т.д., тому за її' допомогою можна сміливо намагатися 
І аіОити складний багатофункціональний сайт. Взагалі, на Joomla! можна робити 
І шііірізноманітніші сайти від простих до складних, це універсальна CMS.
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На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій в галузі вищої 

освіти актуальною є потреба в застосуванні електронних систем управління 
кадровим потенціалом навчального закладу як засобу підвищення його 
ефективності. Так, в кожному навчальному закладі наявний великий потік 
інформації, обробка якої займає багато часу. У цьому контексті актуальною є 
ідея розробки автоматизованих програмних систем та їх принципів керування, 
які б забезпечили покращення системи управління професорсько-викладацьким 
складом факультету на базі сучасних комп'ютерних технологій.

Питання інформаційного забезпечення управління навчальними закладами 
знайшли відображення у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Ідеєю 
систематизації управлінської інформації займалися В. Бондарь, В. Маслов, 
Т. Шамова; проблемі впорядкування збору, збереження та обробки 
організаційно-управлінських даних присвячені праці О. Коваленко, В. Бикова, 
Н. Вербицької, Р. Шеннона та інших науковців.

Незважаючи на великий інтерес до даного питання з боку вітчизняних та 
зарубіжних вчених, використовувані автоматизовані системи управління 
діяльністю ВНЗ мають деякі недоліки, які знижують результативність їх
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