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Анотація. У статті розглядаються архітектурний шаблон і методи побудови модуля для органі-

зації роботи віконної інформаційної web-системи формування медичних сертифікатів. Для вирі-

шення даного завдання застосовані сучасні засоби веб-програмування і розробки програмного за-

безпечення: створений модуль із реалізацією об'єктів JavaScript – диспетчер вікон і клас віконного 

інтерактивного інтерфейсу, які дозволяють функціонувати web-додатку при організації хмарних 

технологій. Розглянуто програмну реалізацію і наведені результати практичного використання 

розробленого модуля з об'єктами і класами. Запропонований у роботі шаблон архітектури модуля 

для реалізації диспетчера та функціонала користувацького віконного інтерфейсу дозволив ство-

рити модуль інформаційної системи для організації бізнес-логіки при роботі з медичними серти-

фікатами. Модульний підхід позитивно позначився на швидкості призначеного для користувача 

інтерфейсу і можливості масштабування функціонала самої системи при реалізації хмарних тех-

нологій. Завдяки модульному підходу, час рендеринга web-форм із вихідними даними у  більшості 

випадків є дуже незначним у порівнянні з часом, необхідним браузеру для розбору і відображення 

всього масиву даних бази, що позитивно позначається на швидкості призначеного для користува-

ча інтерфейсу. Величезне практичне значення має генерація web-форм, тому що налагодження 

помилок у цій програмній структурі є болючим місцем багатьох фреймворків. Результати викори-

стання показали, що механізм модульного створення диспетчера і віконного інтерактивного ін-

терфейсу web-форм не тільки органічно вписується в уже існуючі технології побудови web-

додатків, але і сам має достатній потенціал, щоб у майбутньому стати ядром хмарних техноло-

гій розробки багатокористувацьких інформаційних систем і web-сервісів. 

Ключові слова: модель, модуль, клас інтерфейсу користувача, диспетчер вікон, хмарні обчислення, 

фреймворк. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются архитектурный шаблон и методы построения модуля 

для организации работы оконной информационной web-системы формирования медицинских сер-

тификатов. Для решения данной задачи применены современные средства веб-программирования 

и разработки программного обеспечения: создан модуль с реализацией объектов JavaScript – дис-

петчер окон и класс оконного интерактивного интерфейса, которые позволяют работать web-

приложения при организации облачных технологий. Рассмотрена программная реализация и при-

ведены результаты практического использования разработанного модуля с объектами и класса-

ми. Предложенный в работе шаблон архитектуры модуля для реализации диспетчера и функцио-

нала пользовательского оконного интерфейса позволил создать модуль информационной системы 

для организации бизнес-логики при работе с медицинскими сертификатами. Модульный подход 

положительно сказался на скорости пользовательского интерфейса и возможности масштаби-

рования функционала самой системы при реализации облачных технологий. Благодаря модульному 

подходу, время рендеринга web-форм с исходными данными в большинстве случаев очень незначи-

тельно по сравнению со временем, необходимым браузеру для разбора и отображения всего мас-

сива данных базы, что положительно сказывается на скорости пользовательского интерфейса. 

Огромное практическое значение имеет генерация web-форм, так как налаживание ошибок в 

этой программной структуре является больным местом многих фреймворков. Результаты испо-

льзования показали, что механизм модульного создания диспетчера и оконного интерактивного 

интерфейса web-форм не только органично вписывается в уже существующие технологии пост-

роения web-приложений, но и сам имеет достаточный потенциал, чтобы в будущем стать ядром 

облачных технологий разработки многопользовательских информационных систем и web- серви-

сов. 

Ключевые слова: модель, модуль, класс интерфейса пользователя, диспетчер окон, облачные вы-

числения, фреймворк. 
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Abstract. The paper considers the architectural template and methods of building a module for organizing 

the work of the window information web-system for the formation of medical certificates. To solve this 

problem, modern tools of web programming and software development are used: a module with the im-

plementation of JavaScript objects – window manager and a class of window interactive interface, which 

allow the web application to function in the organization of cloud technologies. The software implementa-

tion is considered and the results of practical use of the developed module with objects and classes are 

given. The proposed architecture template of the module for the implementation of the manager and the 

functionality of the user window interface allowed to create a module of the information system for the 

organization of business logic when working with medical certificates. The modular approach has had a 

positive effect on the sensitivity of the user interface and the ability to scale the functionality of the system 

itself in the implementation of cloud technologies. Due to the modular approach, the rendering time of 

web-forms with the original data in most cases is very small compared to the time required by the browser 

to parse and display the entire database array, which has a positive effect on the sensitivity of the user 

interface. The generation of web-forms is of great practical importance, because debugging in this soft-

ware structure is a weak point for many frameworks. The results of use showed that the mechanism of 

modular creation of the manager and the window interactive interface of web-forms not only organically 

fits into already existing technologies of construction of web-applications, but also has sufficient potential 

to become the core of cloud technologies of development of multiuser information systems and web- ser-

vices. 

Keywords: pattern, module, user interface class, window manager, cloud computing, framework. 
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1. Вступ 

Безперервний розвиток інформаційних технологій і технічних характеристик мережі Інте-

рнет сприяв підвищенню інтересу до розробки інформаційних систем із використанням 

хмарних технологій [1]. Хмарні обчислення (від англ. Cloud computing) спрямовані на на-

дання користувачу комп’ютерних ресурсів і потужностей у вигляді інтернет-сервісів і ін-

формаційних web-систем. 

На сьогоднішній день існують web-технології, і на їх базі розроблені бібліотеки і 

фреймворки для створення web-додатків та інтерфейсів користувача, призначених для ро-

боти інформаційних систем у браузерах. Процеси стандартизації мов HTML [2], CSS [3] і 

javascript [4] дозволили досягти не тільки високого ступеня кросплатформних технологій, 

призначених для користувача інтерфейсів, але і досить високого ступеня кросбраузерності, 

тому використання відповідних стандартів при побудові web-додатків стало домінуючим 

підходом. 

При розробці модульних інформаційних систем одних тільки стандартів виявляєть-

ся недостатньо. Потрібні шаблони проєктування, бібліотеки стандартних елементів управ-

ління, засоби підтримки логіки роботи систем (наприклад, Presenter у моделі MVP [5]) та 

ін. Відповідні інструментальні засоби все ще знаходяться у стадії становлення. Як прикла-

ди з розряду вільно розповсюджуваних продуктів можна привести MediaWiki [6], Drupal 

[7], WordPress [8]. Неминучою розплатою для таких систем є прив'язка до серверних тех-

нологій, що обмежує можливості застосування в ситуаціях, коли серверне оточення для 

розробника фіксоване. При розгляді клієнтських бібліотек, що не залежать від серверних 

технологій, спостерігається їх спеціалізація: на маніпуляції з DOM-моделлю (jQuery [9], 

Zepto.js [10]), стильовому оформленні сторінок і елементах управління (Bootstrap [11], 

jQuery UI [12], w2ui [13]), побудові каркасів додатків (AngularJS [14], Backbone.js [15], 

Knockout [16]). При цьому використання бібліотек і модулів JavaScript дає величезні пере-

ваги при розробці веб-додатків. Серед очевидних плюсів – зменшення обсягу коду, підви-

щення зручності читання, підтримка кросбраузерності. Крім того, розробник отримує мо-

жливість правильно структурувати програмний код, тому що необхідність фізично змішу-

вати HTML і JavaScript практично зникає. Незважаючи на багатий набір серед існуючих 

інструментальних засобів, залишаються завдання, вирішення яких актуальне при розробці 
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інформаційних систем: наявність диспетчера призначеного для користувача інтерфейсу, 

контроль цілісності даних при можливості доступу до системи багатьох користувачів. 

Метою статті є створення архітектурного шаблона і методу побудови модулів для 

організації роботи віконної інформаційної web-системи на прикладі розробленого JavaS-

cript-модуля, призначеного для організації бізнес-логіки при роботі з медичними сертифі-

катами. 

Постановка проблеми: незважаючи на багатий набір існуючих інструментальних 

засобів, залишаються завдання, вирішення яких актуальне при розробці інформаційних 

web-орієнтованих систем: створення диспетчера інтерактивного інтерфейсу, призначеного 

для користувача, контроль цілісності даних при можливості доступу до даних системи ба-

гатьох користувачів. 

Результати використання модульної архітектури показали, що розглянутий меха-

нізм створення диспетчера і віконного інтерактивного інтерфейсу web-форм не тільки ор-

ганічно вписується в уже існуючі технології побудови web-додатків, але і сам має достат-

ній потенціал, щоб у майбутньому стати ядром хмарних технологій розробки багатокорис-

тувацьких інформаційних систем і web-сервісів. 

 

2. Розробка архітектури модуля 

Модуль, який розроблюється, складається із двох відносно незалежних компонентів, що 

взаємодіють один з одним. Компоненти реалізовані у вигляді об'єктів JavaScript: об’єкт 

диспетчер вікон і клас віконного інтерактивного інтерфейсу. Скористаємося наявним у 

JavaScript механізмом доступу до об'єктів за допомогою оператора new, який використову-

ється для створення об'єктів за допомогою функції власного конструктора, тим самим 

створюючи аналог класу. Такий конструктор зберігає екземпляр об'єкта в замиканні. Це 

дозволяє запобігати змінам об’єкта за межами функції-конструктора. При цьому викорис-

товується шаблон створення об’єктів – модуль і шаблон ізольованого простору імен [17]. 

Щоб без модифікації головних об'єктів модуля міняти не тільки зовнішній вигляд 

компонент форми, що відображаються, але і їх поведінку, при розробці застосовувався 

принцип проєктування, який відомий як шаблонний метод [18]. Код бібліотеки містить 

метод установки функцій зворотного виклику там, де розробнику необхідно доповнити 

стандартну обробку даних і подій своїми діями. 

Механізм інтерактивного інтерфейсу, призначеного для користувача, крім функцій 

роботи з компонентами інтерфейсу, повинен відповідати таким вимогам: 

• об’єкт web-форми повинен мати метод для відправки ajax-запиту на сервер і вміти 

обробляти відповіді сервера; 

• об’єкт web-форми може бути як простим набором полів, так і містити підрозділи, 

вкладки або таблиці; 

• зовнішній вигляд web-форм повинен мати можливість перенастроювання;  

• на сторінці може бути кілька web-форм, які можуть взаємодіяти між собою. 

Розроблений диспетчер вікон (ListWin) представляє собою JavaScript-об’єкт, який: 

• зберігає колекцію згенерованих web-форм з їх компонентами та налаштуваннями; 

• надає високорівневе API для маніпулювання web-формами і даними із клієнтських 

елементів управління; 

• забезпечує взаємодію web-форми з DOM-моделлю web-документа; 

• виконує попередню візуалізацію запущених процесів на формах; 

• забезпечує для елементів управління механізм drag and drop. 

Реалізація диспетчера ListWin складається із власного конструктора із privat-полями 

і public-методами. На рис. 1 розглянута об'єктна архітектура диспетчера. 
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Рисунок 1 – Об’єктна архітектура диспетчера 

 

JavaScript-об’єкт віконного інтерактивного інтерфейсу відповідає за функціонуван-

ня додатку, обробку подій компонент-форм і включає в себе: 

• методи рендеринга і маніпулювання web-формою: init(), changeCaption(), 

changeVisible(), setWidth(), setHeight(), WaitLoad(); 

• конструктор тригерів подій web-форми: initializationEvent(); 

• конструктор обробників подій елементів управління web-форми:addEvent(). 

Розглянемо програмну реалізацію форми-об’єкта віконного інтерфейсу (рис. 2). Фо-

рма розглядається як самостійний фрагмент призначеного для користувача інтерфейсу із 

власною логікою поведінки. Поняття форми за призначенням схоже з визначенням у спе-

цифікації HTML, але набагато функціональніше у способах реалізації і не обмежується 

DOM-елементом типу FORM. Функції об'єкта реалізовані у вигляді його public-методів. 

 

 
Рисунок 2 – Об’єкт віконного інтерфейсу 

 

За допомогою об’єкта XHRClass реалізується транспортний рівень взаємодії клієнта 

з сервером, а саме завантаження даних для web-форм із сервера, збереження даних на сер-

вер, асинхронні AJAX-запити до методів php-об’єктів сервера. Вся передача даних здійс-

нюється у фоновому режимі без перезавантаження сторінки [19]. Для передачі структуро-

ваних даних між клієнтом і сервером використовується формат JSON. 

Схема взаємодії компонент модуля представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема взаємодії компонент модуля 

 

При конструюванні окремо взятого прикладного модуля на базі описаних об’єктів 

диспетчера і віконного інтерактивного інтерфейсу основним принципом створення 

об’єктів можуть виступати структурно-ієрархічні зв’язки. Такий підхід дозволяє оформити 

у вигляді прикладних модулів окремі інтерактивні інтерфейси. 

На рівні взаємодії web-форм між собою структурні підходи вже не є достатньо ефе-

ктивними, тому що лише мале число форм знаходиться в фіксованих відносинах виду «го-

ловний-підлеглий». Тому на даному рівні проведений перехід до мережевої моделі органі-

зації (рис. 3): форми win_1, win_2 є незалежними діючими об’єктами, що реагують на події 

своїх компонент за допомогою функцій зворотного виклику, які призначені при генеру-

ванні інтерактивної форми диспетчером ListWin. 

 

3. Побудова web-системи медичної сертифікації 

Для організації хмарних обчислень і побудови web-системи на серверній стороні було ви-

користане програмне забезпечення: 

• операційна система сервера – FreeBSD version 11.2;  

• web-сервер Apache; 

• препроцесор гіпертексту PHP version 7.4; 

• система управління баз даних – MySQL server version 5.7.31. 

Для роботи на стороні клієнта модулів програмного забезпечення web-системи сер-

тифікації, розробленої на основі мови JavaScript і стандартів Standard ECMA-262, необхід-

на будь-яка операційна система, що підтримує www-навігатор з інтерпретатором мови 

JavaScript. 

Застосуємо запропоновану модель і архітектурний шаблон до реалізації модуля фо-

рмування та обробки медичних сертифікатів Modul_Sertifikat (рис. 4). За допомогою мето-

ду loadFormBaza() об’єкт забезпечує маніпуляції з DOM-моделлю web-документа. При 

цьому використовуються конструктор createNewForm() диспетчера ListWin і його метод 

addObj() для додавання елементів управління з обробниками подій. 
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Рисунок 4 – Модуль обробки медичних сертифікатів 

 

Після генерації форми викликається метод refreshBaza() (рис. 5). У методі ajax-запит 

направляється на сервер скрипта getSertifikat.php у метод listFIO класу, який готує необ-

хідні дані і організовує логіку для клієнтської сторони. Підготовлена інформація в JSON-

об’єкті доставляється у клієнтський браузер, де за допомогою анонімної функції зворотно-

го виклику перетворюється в параметри елементів управління. Доступ до елементів форми 

виконується через колекцію об'єктів форми collObj. 

 

 
Рисунок 5 – Метод об’єкта для запиту даних на сервері 

 

На рис. 6 показаний код класу, який отримує параметр param із запиту request і вико-

нує всю бізнес-логіку на стороні сервера. 

 

 
Рисунок 6 – Клас сервера для обробки запитів клієнта 
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На рис. 7 представлений результат генерації форми бази сертифікатів із заповнени-

ми даними. Отриманий із боку сервера JSON-об’єкт був перетворений у параметри форми: 

у дворівневу таблицю із клієнтською базою та списком сертифікатів, що належать окре-

мим особам; у призначені функції зворотного виклику для подій контекстного меню вибо-

ру клієнтів і роботи з сертифікатами; в загальну інформацію про кількість сертифікатів по 

заданому фільтру. При виборі пункту редагування карти клієнта генерується нова форма з 

ajax-завантаженням даних клієнта з сервера. 

 

  
Рисунок 7 – Генерація форми бази сертифікатів 

 

Окремі пункти при формуванні сертифіката, такі як «Результати огляду», асинхрон-

но завантажуються з бази даних сервера при створенні форми. Для їх зміни і редагування в 

системі створюються окремі інтерфейсні вікна (рис. 8). При необхідності сформований 

сертифікат (рис. 8) може бути збережений у форматі pdf або роздрукований на принтері. 

 

 
Рисунок 8 – Сформований сертифікат 

 

4. Висновки 

Запропонований у роботі шаблон архітектури модуля для реалізації диспетчера та функці-

онала віконного інтерфейсу користувача дозволив створити модуль інформаційної системи 

для організації бізнес-логіки при роботі з медичними сертифікатами. Модульний підхід 

позитивно позначився на швидкості призначеного для користувача інтерфейсу і можливо-

сті масштабування функціонала самої системи при реалізації хмарних технологій. Завдяки 

модульному підходу, час рендеринга web-форм із вихідними даними в більшості випадків 

є дуже незначним у порівнянні з часом, необхідним браузеру для розбору і відображення 

всього масиву даних бази, що позитивно позначається на швидкості призначеного для ко-
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ристувача інтерфейсу. Величезне практичне значення має генерація web-форм, тому що 

налагодження помилок у цій програмній структурі є болючим місцем багатьох фреймвор-

ків. 

Результати використання системи показали, що механізм модульного створення ди-

спетчера і віконного інтерактивного інтерфейсу web-форм не тільки органічно вписується 

в уже існуючі технології побудови web-додатків, але і сам має достатній потенціал, щоб у 

майбутньому стати ядром хмарних технологій розробки багатокористувацьких інформа-

ційних систем і web-сервісів. 
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