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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ 
 

Оптимізація продуктивності в Інтернеті завжди є чимось, що має бути головним пріоритетом, особливо коли так 
багато онлайн-конкуренції. Дуже добре відомо, що швидкість завантаження веб-сайтів прискорюється, так як 
збільшує відвідуваність і лояльність відвідувачів, задоволеність користувачів, особливо для користувачів з 
повільними підключень до Інтернету і мобільними пристроями.  
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Оптимізація продуктивності мережі - це 

область знань про збільшення продуктивності 
мережі. Веб-сайт повинен бути зручним для 
користувачів, інтуїтивно зрозумілим та 
зручним для навігації. Крім того, він повинен 
бути оптимізован для різних видів мобільних 
пристроїв та трафіку сайту. [1] Але досить 
часто в процесі створення веб-сайту ми 
настільки зайняті фокусом на таких великих 
матеріалах, як дизайн, контент та цифровий 
маркетинг, що забуваємо один з 
найважливіших елементів, який забезпечує 
оперативність та швидкість роботи. 
Дослідження показують, що час завантаження 
має значення при оцінці роботи сайту. Згідно з 
дослідженням, 47% споживачів очікують, що 
сторінка завантажиться за дві секунди або 
навіть швидше, а 40% залишають сайт, який 
завантажується більше трьох секунд.  

У відповідному дослідженні виділені і 
проаналізовані найпопулярніші методи 
оптимізації веб-додатків 

1.  Скорочення кількості HTTP-запитів  
Чим більше файлів на Вашому сайті, тим 

більше HTTP запитів доведеться зробити 
браузеру користувача. Чим більше HTTP 
запитів, тим довше буде завантажуватися сайт. І 
чим більше файли, тим більше часу займе їх 
передача. Браузер обмежений відкриттям лише 
певної кількості одночасних підключень до 
одного хосту. Одним зі способів скорочення 
HTTP запитів є об’єднання CSS файлів. Кожен 
CSS файл, який використовується на сайті, 
збільшує кількість HTTP запитів, які робить 
сайт, таким чином збільшуючи час 
завантаження сторінки. [5] Іноді це неминуче, 
але в більшості випадків можна об'єднати два 
або більше CSS файлів в один. Тому що CSS код 
може бути в будь-якому місці сайту або в будь-
якій кількості файлів, і незалежно від цього він 
працює точно так само, а сайт буде 
завантажуватись швидше.  

Для наочного прикладу можемо розглянути 
два варіанти підключення: 

Підключення JS / CSS-файлів в тілі HTML-
документа без об'єднання 

<link type="text/css" rel="stylesheet" 
href="/css/main.css" /> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" 
href="/css/forms.css" /> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" 
href="/css/menu.css" /> 

<script type="text/javascript" 
src="/js/main.js"></script> 

<script type="text/javascript" 
src="/js/form.js"></script> 

<script type="text/javascript" 
src="/js/calendar.js"></script> 

<script type="text/javascript" 
src="/js/menu.js"></script> 

Підключення JS / CSS-файлів в тілі HTML-
документа з об'єднанням 

<link type="text/css" rel="stylesheet" 
href="/min/b=css&amp;f=main.css,forms.css,men
u.css" /> 

<script type="text/javascript" 
src="/min/b=js&amp;f=main.js,form.js,calendar.js
,menu.js"></script> 

Як ми бачимо, у першому випадку 
використовується 7 HTTP запитів, після 
об’єднання їх стало 2, що значно пришвидшує 
завантаження сайту.  

Найменша кількість запитів HTTP являється  
найважливішим методом оптимізації з 
найбільшим впливом. Якщо ваш час 
обмежено, і ви можете виконати лише одну 
задачу оптимізації, оберіть її [2].  

2. Стиснення файлів 
Розмір переданих даних є основним 

фактором, що впливає на «тяжкість» сайту, на 
його час завантаження. Всі заходи, що 
забезпечує менший обсяг переданих даних при 
збереженні обсягу інформації або якості сайту, 
є найбільш пріоритетними при прискоренні 
сайту. [4] Веб-сторінки створюються з кодів 
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файлів, таких як JavaScript і HTML. Оскільки 
веб-сторінки ростуть в складності, зростає і 
час їх завантаження. Стиснення файлів може 
зменшити кількість файлів на 80%, тим самим 
поліпшивши роботу сайту. [6] На поточний 
момент існує велика кількість алгоритмів 
стиснення (архівування) даних, які можна 
розділити на три основні групи: 

1. Поточні алгоритми. До цієї групи 
належать алгоритми сімейств RLE (run-length 
encoding), LZ та ін. При кодуванні даних 
використовується не інформація про частоти 
символів в повідомленні, а інформація про 
послідовності, що зустрічалися раніше. Так 
працює, наприклад, gzip, bzip і compress. 

2. Алгоритми статистичного (ентропійного) 
стиснення. Ця група алгоритмів стискає 
інформацію, використовуючи частоти, з якими 
різні символи зустрічаються в повідомленні. До 
алгоритмів цієї групи відносяться алгоритми 
арифметичного і префіксного кодування (з 
використанням дерев Шеннона-Фанно, 

Хаффмана, січних). Алгоритм стиснення даних 
brotli використовує, в тому числі, кодування 
Хаффмана спільно з LZ-алгоритмами. 

3. Різницеві алгоритми. В окрему групу 
можна виділити алгоритми перетворення 
інформації (включаючи використання 
словників). Алгоритми цієї групи часто не 
виробляють безпосереднього стиснення 
інформації, але їх застосування значно 
спрощує подальше стиснення з використанням 
поточних і ентропійних алгоритмів.[2] 
Алгоритм SDCH (VCDIFF) використовує саме 
словники і різницеве кодування інформації. 
Під час налаштування стиснення сторінок 
сайту необхідно мати на увазі оптимальну 
ступінь стиснення, після якої подальше 
витрачання ресурсів процесора стає 
неефективним. При зростанні ступеня 
стиснення, як видно з графіка нижче, 
процесорні витрати зростають лінійно (чим 
більше ступінь, тим кратно більше часу 
потрібно на стиск). [4] 

 
Нижче на графіку добре видно, що тільки до 5 ступеня стиснення ефективність зростає 

лінійно (пропорційно), а після це істотно сповільнює свій ріст. 
 

 
 

3. Оптимізація веб-кешування 
Кешування - це один із способів оптимізації 

Web додатків. У будь-якому додатку 
зустрічаються повільні операції (SQL запити або 
запити до зовнішніх API), результати яких можна 
зберегти на деякий час. Це дозволить виконувати 
менше таких операцій, а більшості користувачів 
показувати заздалегідь збережені дані. [2] 
Кешувати потрібно дані, які повільно генеруються 
і часто запитуються. На практиці це зазвичай: 

 Результати запитів до зовнішніх сервісів 
(RSS, SOAP, REST і т.п.). 

 Результати повільних вибірок з бази даних. 
 Згенеровані html блоки або цілі сторінки. 
 Сайт може зберігати дані для 

прискорення обробки наступних запитів на 
чотирьох рівнях: 

 Клієнтський - заголовки HTTP 
відповідають за визначення можливості 
кешування відповіді і за визначення терміну 
зберігання даних. 
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 Мережевий, (CDN) - географічно 
розподілена мережева інфраструктура, що 
дозволяє оптимізувати доставку і дистрибуцію 
контенту кінцевим користувачам в мережі 
Інтернет. Інакше кажучи, CDN - це 
розподілене зберігання і використання кеш. 

 Серверний - настройка кеш-сервера між 
додатком і клієнтом. Існує ще одна директива, 
яка називається proxy_cache_lock, яка дозволяє 
проксі-сервера делегувати тільки перший з 
схожих клієнтських запитів за один раз для 
додатка. Якщо директива встановлена, клієнти 
будуть отримувати відповідь при поверненні 
першого запиту. 

 Рівень програми - скорочує час 
виконання певних операцій. Як приклад 
можна привести комплексні обчислення, 
запити даних до інших служб або загальні 
дані, використовувані в однакових запитах. 

Оптимізація веб-кешування знижує наван-
таження на сервер, використовує пропускну 
смугу та затримку. [2] CDN використовує 
спеціалізоване програмне забезпечення для 
веб-кешування для зберігання копій 
документів, що проходять через їх систему. 

4. Визначення коду 
Одним з пунктів оптимізації сайту є 

мінімізація коду, який передається браузеру 
відвідувача в момент відкриття сайту. Сюди 
відноситься як вміст CSS-файлів і JS-файлів, 
так і HTML-код сторінок. Дані заходи 
дозволяють помітно скоротити розмір підсумків 
коду і трохи прискорити завантаження сайту. [3] 
Мінімізація відбувається за рахунок видалення 
зайвих пробілів, табуляції і порожніх рядків. 
Визначення коду відрізняє розбіжності між 

кодами, написаними веб-розробниками, і тим, як 
мережеві елементи інтерпретують код. 
Minification видаляє коментарі та додаткові 
пропуски, щоб мінімізувати код. За допомогою 
об'єднання повторюваних пробілів і переносів 
рядків можна зменшити підсумковий розмір 
сторінки і, відповідно, зменшити час на 
підсумкову завантаження сторінки. 

5. Оптимізація зображення  
Оптимізація зображень - це обробка файлу 

з метою зменшити його «вага», бажано без 
втрати якості. [4] 

Для цього існує безліч складних алгоритмів. 
Суть їх приблизно однакова - з файлу 
видаляються всі службові дані, наприклад, 
назва програми, в якому зберігався файл, а 
також спеціальним чином об'єднуються / 
згладжуються схожі кольори. На виході 
виходить те ж саме зображення, і неозброєним 
оком навіть не видно, що в ньому щось 
змінилося, але розмір такого оптимізованого 
зображення буде в рази менше оригіналу. 

В результаті оптимізації зображень ви 
отримаєте: 

 Прискорення завантаження сторінок; 
 Збільшення конверсії; 
 Збільшення показників Google Pagespeed 

Insights; 
 Зниження відмов, поліпшення 

поведінкових факторів на сайті; 
 Покращене ранжування сайту в 

пошуковій видачі; 
 Зниження навантаження на хостинг / сервер; 
 Економію місця на диску. 

 
Зображення - ті ресурси, які часто займають 

багато місця на сторінці і важать найбільше. 
Завдяки їх оптимізації ми можемо значно 
зменшити кількість даних, які завантажуються 
і поліпшити роботу сайту. Чим більше стисло 
зображення, тим менше пропускної здатності 
каналу займає скачування і тим швидше браузер 
зможе показати сторінку користувачеві. Тут 
потрібно розуміти, які файли найдовше 
завантажуються, включаючи файли з 
зображеннями. [5] Який найпростіший спосіб 

скоротити кількість запитуваних файлів? 
Видаліть непотрібні зображення. Зображення 
важливі на сайті, оскільки вони допомагають 
створити враження про сторінку. [6] Проте, 
якщо на сайті є зображення, що не мають 
особливої цінності, краще зовсім їх прибрати, 
особливо якщо вони дійсно великого розміру. 
Під час дослідження було з'ясовано, що при 
завантаження сайту з 5 зображеннями 
знадобиться 1с, з 10 зображеннями вже 2с. 
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Таким чином, оптимізація зображень 
дозволяє значно прискорити завантаження 
сайту. Стиснення зображень зменшує обсяг 
зображень на 70-98% без візуальної втрати 
якості зображень. [4] 

Не завантажуйте оригінальні фотографії на 
свій сайт, вони занадто важкі. Використайте 
такі інструменти, як TinyPNG, Kraken.io, 
JPEGmini, вони зменшують розмір 
зображення, тоді як якість залишається більш 
менш однаковою. [5] 

6. Перенаправлення  
Перенаправлення - це вбивця продуктив-

ності. Перенаправлення уповільнює процес 
взаємодії користувача і сайту. Поки корис-
тувач чекає автоматичного перенаправлення, 
він не може ознайомитися з елементами 
сторінки Уникайте їх, коли це можливо [3]. 
Перенаправлення використовує додатковий 
час, отже, швидко подвоює час, необхідний 
для завантаження початкового документу 
HTML, перш ніж браузер навіть почне 
завантажувати інші активи. 

Існує один варіант перенаправлення, який, 
представляє собою саму поширену помилку веб-
розробників. Цей варіант пов'язаний з 
відсутністю косою риси (/) в кінці адреси 
сторінки при тому, що вона повинна обов'язково 
там бути. Цього можна уникнути при 
використанні Apache за допомогою директив 
Alias, або mod_rewrite, або DirectorySlash. [6] 

Іноді перенаправлення пов'язано з тим, що 
старий сайт змінився на новий. Перехід на 
новий сайт організувати дуже просто - 
потрібно всього лише пара нових рядків у 
коді. [5] Втім, при цьому користувачеві 
доведеться довго чекати, так що ще один 
варіант - це використання функцій Alias і 
mod_rewrite якщо старий і новий сайт 
розташовані на одному і тому ж сервері. Якщо 
ж сервери різні, слід створити CNAME (запис 
в системі пошуку доменних імен, яка 
повідомляє про зміну імені) і використовувати 
її разом з Alias або mod_rewrite. 

6. Ефективність веб-шрифту  
Шрифт є одним із важливих елементів 

дизайну документа, який може підсилити чи 
навпаки зменшити ефективність донесення 
інформації до користувача.[6] Досвідчений 
розробник знає, що браузер може 
використовувати для відображення сторінки 
лише ті шрифти, які встановлені на комп'ютері 
у користувача. З цієї точки зору шрифти 
можна умовно розподілити до двох категорій: 

 Стандартні шрифти, які містяться в 
інсталяційних пакетах операційних систем, 
офісних програмах та Інтернет застосуваннях. 

Вони без проблем відображаються в 
переважної більшості користувачів. 

 Довільні шрифти, які користувач 
доставляє за власними потребами та 
уподобаннями. Вони можуть бути відсутніми 
у значної групи користувачів. 

 Google створив онлайн сервіс, де 
можна вибрати нестандартний шрифт для 
сайту. [5] На сервісі Google Web 
Fonts містяться інструкції по підключенню 
вибраного шрифту до сайту, проведення 
налаштування зовнішнього вигляду онлайн 
шрифту і отримання повного набору CSS 
властивостей, які потрібно додати у файл 
стилів сайту. Вибраний онлайн шрифт для 
сайту буде довантажуватися до браузера 
користувача з серверів Google, що дозволить 
не створювати додаткове навантаження на 
сервер власного хостингу, як у випадку, коли 
онлайн шрифти для сайту зберігаються на 
його хостингу. [4] Google має величезні 
технічні потужності і затримок із 
завантаженням потрібних онлайн шрифтів для 
сайту не виникає. Якщо користувач вже 
побував на сайтах, де використовують Google 
Font API, то підвантажені додаткові веб-
шрифти для сайту швидше за все вже будуть в 
кеші браузера відвідувача. 

7. Скорочення кількісті звернень до DNS 
серверів 

Система доменного імені (DNS) пов'язує 
хостингові імена з IP-адресами, так само, як в 
телефонній книзі номера телефонів людей 
визначаються за їхніми іменами. Коли ви 
набираєте в браузері www.yahoo.com, система ДІ 
визначає IP-адресу даного сервера. Однак робота 
цієї системи пов'язана з деякими накладками - на 
завантаження IP-адреси заданого хостінгового 
імені системі потрібно приблизно 20-120 
мілісекунд, а, поки адресу не визначений, 
подальша завантаження не розпочнеться. 

Система пошуку по доменному імені 
кешируєтся для більш якісного виконання 
сценарію веб-сторінки. [4] Кешування може 
відбуватися на спеціальному кеш-сервісі, який 
визначається Інтернет-провайдером 
користувача або локальною мережею, проте 
іноді кешування може відбуватися 
безпосередньо на комп'ютері користувача. 
Інформація про доменні імена записується в 
кеш-історію операційної системи ( «Система 
DNS-клієнт в Microsoft Windows). Більшість 
інтернет-браузерів мають власну систему 
кешування, незалежну від операційної 
системи. Поки інтернет-бразуер користується 
власною системою кешування, аналогічна 
програма операційної системи задіяна не буде. 

https://fonts.google.com/
https://fonts.google.com/
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Internet Explorer кеширує систему пошуку 
по доменному імені протягом 30 хвилин (за 
замовчуванням це зазначено в налаштуваннях 
DnsCacheTimeout). Firefox витрачає на кешу-
вання 1 хвилину, відповідно до настройками 
конфігурації network.dns CacheExpiration. 
Fasterfox збільшує час до 1 години. 

Коли історія кешування системи доменних 
імен порожня (як в браузері, так і в 
операційній системі), число запитів системи 
пошуку по доменному імені буде дорівнювати 
числу унікальних хостингових імен веб-
сторінки. В їх число входять імена власне 
сторінки, зображень, файлів скриптів, таблиць 
стилів, анімації і т.п. [4] Скорочення кількості 
хостингових імен призведе до скорочення 
числа запитів системи. 

Однак скорочення числа унікальних 
хостингових імен сприяє зменшенню числа 
паралельних завантажень на сторінці. Якщо ви 
скоротите кількість запитів системи доменних 
імен, то час завантаження сторінки знизиться, 
проте відсутність доступу до паралельних 
завантаженнях знову збільшить час 
завантаження. Моя порада - розподіліть ці 
компоненти між 2-4 іменами хост-системи. 

Наявність швидкого веб-хостингу така ж 
важлива, як і будь-яка оптимізація продуктив-
ності сайту, оскільки це основа вашого сайту [3]. 

9. Оптимізація бази даних  
І останнє, але не менш важливе - 

оптимізація бази даних. Будь то очищення 
старих невживаних таблиць або створення 

індексів для швидкого доступу, завжди є речі, 
які можна оптимізувати [1]. 

MySQL і інші види програмного 
забезпечення баз даних мають вбудовані 
інструменти для оптимізації. Якщо дані в 
ваших таблицях часто змінюються, то ви 
можете використовувати подібні інструменти 
регулярно, щоб таблиці бази даних займали 
менше місця і були більш ефективними. Але 
подібні процедури займають певний час (від 
декількох секунд до декількох хвилин або 
більше, в залежності від розміру таблиці), і 
вони можуть блокувати інші запити, так що 
робити оптимізацію краще в період 
найменших навантажень. [4] 

Моя неоптимізованими таблиця orders зі 
100000 записів займала 31,2 МБ, а запит виду 
SELECT * FROM orders виконувався за 0.2676 
сек. Щоб запустити процедуру оптимізації 
(для таблиці orders), я виконала наступну 
команду: OPTIMIZE TABLE orders; Після 
оптимізації розмір скоротився до 30,8 МБ, та 
запит виконується за 0.0595 сек.  

Так само як браузер кеширує відвідувані 
веб-сторінки, можуть індексуватися і запити, 
які часто виконуються до бази даних. На 
виконання запиту потрібно 0.0019 сек. з 
використанням індексу: SELECT * FROM 
orders WHERE customerid=2; Повторне 
виконання цього ж запиту вимагає всього 
лише 0.0004 сек., тому що MySQL запам'ятав 
результати виконання і може вивести їх, не 
виконуючи запит повторно повністю. 
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Оптимизация производительности в Интернете всегда чем-то должно быть главным приоритетом, особенно когда так много 
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