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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОЇ ВЕРСІЇ САЙТУ
Розглянуто побудову мобільної версії сайту.
Ключові слова: мобільний сайт, сумісність, навігація.
The article deals with building mobile site.
Keywords: mobile site, compatibility, navigation.
Вступ. Стрімкий розвиток мобільних пристроїв обумовлює їх широке
використання не лише для мобільного зв’язку, а й часто для роботи в Інтернеті.
Проте сьогодні більшість сайтів є неадаптованими для перегляду з мобільних
пристроїв: характеризуються повільним завантаженням, мають спотворений
малим екраном дизайн тощо [1-3]. Тому актуальною є розробка мобільних
версій сайтів, адаптованих для перегляду з різних мобільних пристроїв.
Мета роботи – підвищення адаптивності сайту шляхом розробки його
мобільних версій, що забезпечить сумісність сайту з різними мобільними
пристроями, які мають різні розміри екранів.
Об’єктом дослідження постають веб-технології.
Предметом дослідження є засоби реалізації мобільних веб-ресурсів.
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Основним завданням є аналіз особливостей створення мобільних версій
сайтів та розробка мобільного сайту «ВІК Телеком».
Аналіз особливостей створення мобільних версій сайтів. Деякі сучасні
мобільні браузери дозволяють на екрані мобільного пристрою переглядати
звичайні сайти. Проте якість і швидкість відображення сторінок сайту
погіршується, а скористатися деякими спеціальними сервісами неадаптованих
сайтів (наприклад, коректним оформлення замовлення через мобільний
пристрій) інколи стає зовсім неможливим. Тому важливим завданням є
створення

мобільних

версій

сайтів,

сумісних

з

різними

мобільними

телефонами: iPhone, Android, Blackberry Nokia, WAP і IMode. Мобільні версії
веб-ресурсів є зручними для перегляду на невеликому екрані, мають додаткову
функціональність (наприклад, можливість визначення свого місця знаходження,
можливість

відправлення

SMS/MMS-повідомлення

тощо),

забезпечені

навігацією, адаптованою під мобільні пристрої з тачскрином чи під клавіатуру
мобільного телефону.
Важливою характеристикою мобільного сайту є невеликий об’єм пам’яті,
що дозволяє збільшити швидкість завантаження сайту та зменшити трафік його
відображення, що, в свою чергу, обумовлює економію Інтернет-трафіку та його
вартісного еквіваленту користувачам мобільних пристроїв.
Мобільні версії сайту створюються двома методами [1]:
1) адаптацією основної версії сайту до перегляду на мобільних пристроях;
структура й елементи сайту при такому підході повністю зберігаються;
2) створенням спеціальної незалежної мобільної версії, що обумовлює
введення додаткового функціоналу, розрахованого на користування сайтом
з мобільного пристрою; такий підхід передбачає розробку окремих
спрощених мобільних версій сайтів для мобільних телефонів і більш
функціональних – для айфонів.
До базових характеристик мобільних сайтів відносять [1,2]:
• сумісність – можливість відображення на екранах різних розмірів
(240х320, 480х320 тощо);
116

• оптимізованість контенту – зменшення розміру картинок і пам’яті для їх
збереження, що є необхідним для можливості їх відтворення на екранах
малого розміру та для забезпечення високої швидкості їх завантаження;
• зручний користувацький інтерфейс, що реалізує базові принципи
ергономіки, має хороший дизайн та зручну систему навігації.
Мобільний сайт повинен підтримувати xhtml. JavaScript ускладнює
відтворення сайту на мобільному пристрої, тож потрібно обмежувати
використання JavaScript у критичних елементах (навігації, системі посилань
тощо) [1,3].
Створення мобільної версії сайту «ВІК Телеком». Популярними є 2
варіанти створення мобільних версій сайту:


створення універсальної мобільної версії, яка орієнтована під мобільні

телефони та є придатною також і для користувачів смартфонів та айфонів;


створення багатоваріантної версії, яка автоматично адаптується під

можливості конкретного мобільного пристрою (використання тачскрину чи
можливостей клавіатури тощо).
Багатоваріантність часто забезпечується створенням багатьох мобільних
версій сайту, орієнтованих під типові мобільні пристрої. Сайт ідентифікує
мобільний пристрій користувача та автоматично завантажує відповідну
мобільну версію.
Розглянемо аналоги мобільного сайту «ВІК Телеком». Сайт «STIKONET»
[4] є близьким за функціоналом і призначенням до розробки (рис.1). Сайт має
простий інтерфейс, вдало підібрану кольорову гаму, широкий спектр
можливостей для користувачів, активне використання рекламного контенту,
динамічне завантаження сторінок.
До недоліків сайту «STIKONET» віднесемо повільне завантаження,
автоматичний переклад контенту за допомого сервісу Google translate, що
значно знижує якість перекладу, перевантаження сайту рекламним контентом,
що ускладнює пошук потрібної інформації.
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Рисунок 1 – Сайт «STIKONET»
Сайт Інтернет-провайдера SevStar [5] (рис.2) є простим у використанні,
швидким, з динамічним підвантаженням контенту. Серед недоліків сайту
відмітимо незручне контекстне меню, відсутність вибору мови, незручну форму
замовлення підключення.
Розроблена мобільна версія сайту «ВІК Телеком» (рис.3-4) має зручний
користувацький інтерфейс, адаптований під використання з різних мобільних
пристроїв, адаптовану під мобільні пристрої систему навігації та доповнений
функціонал, орієнтований на можливість через мобільні пристрої здійснювати
подання заявок на підключення з обранням трафіку та пакету послуг.
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Рисунок 2 – Головна сторінка сайту Інтернет-провайдера SevStar

Рисунок 3 – Головна сторінка сайту «ВІК Телеком»
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Рисунок 4 – Модель роботи мобільного сайту «ВІК Телеком»
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Висновок. Створений мобільний сайт «ВІК Телеком» реалізує базові
характеристики мобільних сайтів, забезпечуючи сумісність мобільних версій
сайту з екранами різних розмірів та здійснюючи оптимізацію контенту з
підвантаженням зображення зменшених розмірів та об’ємів пам’яті. Сайт має
зручний користувацький інтерфейс та адаптовану під мобільні пристрої
систему навігації. Крім того, мобільний сайт «ВІК Телеком» має розширений
функціонал, що забезпечує можливість через мобільні пристрої здійснювати
подання заявок на підключення з обранням трафіку та пакету послуг.
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