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Останні досягнення у мобільних веб-технологіях дозволили отримати функції, які раніше 
можна було зустріти лише в нативних додатках. Раніше, розробникам потрібно було створювати 
продукт для декількох платформ або використовувати кросплатформні підходи. Новий підхід, який 
реалізує прогресивні веб-додатки, може бути реалізований за допомогою набору концепцій та 
технологій на будь-якому веб-сайті, який відповідає певним вимогам. У статті розглядаються 
прогресивні веб-додатки з точки зору об'єднуючої технології для веб-програм та нативних програм. 
За допомогою спеціальних метрик порівнюються гібридний додаток та прогресивний веб-додаток. 
Аналізуються перспективи прогресивних веб-додатків. 

Ключові слова: прогресивний веб-додаток, фонова синхронізація, маніфест програми, 
гібридні додатки, кешування 
 

Последние достижения в мобильных веб-технологиях позволили получить функции, которые 
раньше можно было встретить только в нативных приложениях. Ранее, разработчикам нужно 
было создавать продукт для нескольких платформ или использовать кроссплатформенные подходы. 
Новый подход, который реализует прогрессивные веб-приложения, может быть реализован с 
помощью набора концепций и технологий на любом сайте, который соответствует определенным 
требованиям. В статье рассматриваются прогрессивные веб-приложения с точки зрения 
объединяющей технологии для веб-приложений и нативных программ. С помощью специальных 
метрик сравниваются гибридное приложение и прогрессивное веб-приложение. Анализируются 
перспективы прогрессивных веб-приложений. 

Ключевые слова: прогрессивное веб-приложение, фоновая синхронизация, манифест 
программы, гибридные приложения, кэширование 
 

Recent advances in mobile web technologies have made it possible to get features that were 
previously only found in native applications. Previously, developers had to create a product for multiple 
platforms or use cross-platform approaches. A new approach that implements progressive web applications 
can be implemented through a set of concepts and technologies on any web site that meets certain 
requirements. This article examines progressive web applications in terms of integrating technology for web 
applications and native applications. Using special metrics, a hybrid application and a progressive web 
application are compared. The prospects of progressive web applications are analyzed. 

Keywords: progressive web application, background sync, application manifest, hybrid applications, 
caching 
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ВСТУП 
У 2007 році, коли був представлений перший iPhone, його проривною 

можливістю був браузер, який дозволяв переглядати сайти прямо зі свого телефону 
[1]. Через рік були представлені мобільні програми, які дозволили подолати бар'єр 
веб-додатків у плані функціональності. Завдяки таким можливостям як графіка, 
геолокація, push-сповіщення, можливість переглядати без підключення до інтернету, 
додавання на домашній екран піктограми додатку та багатьом іншим можливостям, 
веб виглядав слабкою альтернативою нативним додаткам. Нативні додатки почали 
активно набирати популярність [2]. Але останнім часом ситуація почала змінюватися. 

Відповідно до доповіді comScore [3] у 2016 році, середньостатистичний 
користувач смартфоном витрачає 84% свого часу на користування 5 найбільш 
популярними додатками. На планшетах ця цифра ще вища – 95%. Ця ж доповідь 
демонструє, що набагато легше залучати користувачів на веб-сайти, ніж на нативні 
додатки. Існує близько 600 мобільних веб-ресурсів, які охоплюють аудиторію, що 
перевищує 5 мільйонів відвідувачів – майже в 4,5 рази більше, ніж кількість нативних 
програм із подібною аудиторією. 

Падіння популярності нативних додатків, складність їх розробки дали поштовх 
іншим технологіям, наприклад, веб-технологіям та технологіям кросплатформної 
розробки. 

У традиційній розробці мобільних додатків використання єдиного коду для 
нативних програм та веб-програм по суті неможливе. Це пов’язано з несумісними 
кодовими базами додатків на різних платформах, що призводить до створення 
окремих проектів та середовищ розробників у випадках, коли потрібна підтримка 
декількох мобільних платформ та операційних систем. 

Для компаній, які не мають достатнього фінансування, кросплатформна 
розробка стала популярною альтернативою. Зазвичай, це не тільки зменшує зусилля з 
розробки, але й дозволяє швидше виходити на ринок [4]. Ідея єдиної кодової бази, яка 
може бути розгорнена на декількох платформах, вважається привабливою через 
декілька причин: бюджет, людські ресурси та наявні знання. 

Існує кілька підходів до розробки кросплатформних додатків. Крім того, існує 
безліч фреймворків для полегшення такої розробки. Прикладами популярних 
фреймворків є Ionic Framework, PhoneGap, React Native та Xamarin. Цікаво те, що ці 
фреймворки представляють три технологічно відмінні підходи до розробки 
кросплатформних додатків. 

Ionic Framework та PhoneGap належать до гібридного підходу на основі веб та 
програмного каркасу Apache Cordova, де компоненти інтерфейсу користувача 
структуровані та стилізовані за допомогою веб-технологій, включаючи HTML та CSS. 
Інтерпретований підхід React Native не залежить від браузера, оскільки він замість 
цього використовує інтерпретатор JavaScript на пристрої разом із нативними 
мостами, внаслідок чого отримуємо нативні компоненти інтерфейсу замість 
компонентів HTML на веб-основі. Підхід Xamarin зазвичай називають перехресною 
компіляцією, оскільки він збирає C# у нативні бінарні файли для кожної 
підтримуваної платформи. Це призводить до нативних програм, які не залежать від 
інтерпретаторів або браузерів. 

Донедавна веб-платформа відставала від технологій, орієнтованих на мобільні 
пристрої, та не була здатною конкурувати з нативними або кросплатформними 
програмами. Але останні роки були продуктивними для веб-платформи. Були 
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розроблені та інтегровані нові технології [5]. Новий набір стандартів, які підтримує 
група розробників з Google Web Fundamentals, прагне подолати цей проміжок, ввівши 
в веб такі функції, як підтримка фонової синхронізації [6], локальне збереження даних 
[7], push-сповіщення та встановлення додатку на домашній екран. Цей підхід відомий 
як прогресивні веб-додатки (progressive web applications – PWA). Термін був 
запроваджений двома інженерами Google, Френсісом Берріменем та Алексом 
Расселом. Прогресивні веб-додатки поєднали в собі найкращі можливості веб-сайтів 
та нативних додатків. PWA включають у себе технології, які додаються до існуючих 
веб-додатків, щоб вони були схожі на нативні програми, як у плані зовнішності, так і 
у плані функціональності. При цьому вони зберігають властивості веб-додатку: їх 
можна використовувати на більшості платформ, збільшуючи доступність додатку та 
спрощуючи його. Це відбувається через те, що для своєї роботи, на відміну від 
нативних та гібридних додатків, вони використовують браузерний рушій. 
Користувачі отримують веб-додатки, в яких можна працювати без підключення до 
Інтернету, отримувати push-повідомлення, їх можна встановлювати на робочий екран, 
та вони виглядають як звичайні програми. Це стає можливим завдяки Service Worker 
API [8], який працює у фоновому режимі у якості мережевого проксі-серверу. 

Хоча галузь виявляє інтерес до прогресивних веб-додатків, відсутність 
досліджень на цю тему є проблемою. Ця стаття спрямована на ознайомлення з 
концепціями та технологіями, на яких базуються прогресивні веб-додатки, а також на 
демонстрацію їхніх можливостей та проведення технічного порівняння.  
 

ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ТА КОМПОНЕНТІВ ПРОГРЕСИВНОГО ВЕБ-
ДОДАТКУ 

У табл. 1 можна побачити порівняння можливостей PWA з іншими підходами 
до розробки мобільних додатків. 
 

Таблиця 1. Порівняння додатків, реалізованих з допомогою різних технологій 
Можливості PWA Гібридні додатки Нативні додатки 

Встановлювані Так Так Так 
Незалежні від мережі Так Так Так 
Тестуються перед 
установкою 

Так Ні Ні 

Розміщення у магазині 
додатків 

Частково Так Так 

Push-сповіщення Так Так Так 
Кросплатформна 
доступність 

Так Так Так 

Доступ до апаратного 
забезпечення через API 

Частково Так Так 

Фонова синхронізація Так Так Так 

 
Нажаль, PWA може використовувати тільки API на основі HTML5 для доступу 

до обладнання та платформи, розширюючи набір функцій та функціональних 
можливостей, які надаються Service Worker. Що стосується розміщення у магазинах 
додатків, то PWA вже доступні до встановлення через Windows Store [9], App Store 
[10] та у найближчий час будуть у Google Play. 

Основні компоненти прогресивного веб-додатку: 
 Service Worker. 
Service Worker відповідає за більшість основних функцій, пов'язаних з 
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прогресивними веб-додатками. PWA не може належним чином працювати в браузерах 
без підтримки Service Worker. Service Worker реєструється під час першого 
відвідування сторінки користувача. Він представляє собою код на JavaScript, що 
реалізує життєвий цикл для бізнес-логіки та керування кешем. Його можна 
використовувати для обробки таких задач, як фонова синхронізація [11], механізми 
кешування даних [12], створення оболонки додатків, а також перехоплення 
мережевих запитів [13].  

 Application Shell. 
Оболонка програми визначається групою Google Web Fundamentals як 

"мінімальний HTML, CSS та JavaScript, що реалізує інтерфейс користувача". Вони 
перелічують три критерії оболонки: швидкий час завантаження, кешування та показ 
динамічного вмісту. Дані витягуються із зовнішніх API [14]. 

 Маніфест веб-додатків. 
Метою маніфесту є відкриття розробникам додатків певних змінних 

налаштувань. Ці налаштування включають, наприклад, шлях зображення логотипу, 
ім'я програми, екран заставки та інше. Тобто, маніфест можна використовувати для 
зміни поведінки та стилю PWA [15]. 

 Безпека через HTTPS. 
З міркувань безпеки, HTTPS протокол є необхідним, щоб Service Worker 

зареєструвався у браузері та почав обробляти події [16]. 
 

ТЕСТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ ДОДАТКІВ 
В рамках роботи, для кращого розуміння можливостей прогресивних веб-

додатків, було розроблено два мобільних додатка – з використанням гібридного 
підходу та з використанням PWA. Гібридна програма була розроблена за допомогою 
фреймворків Ionic та Angular. Особливістю PWA є те, що він не залежить від жодного 
фреймворку. Кожний додаток містить список новин, отриманих за допомогою News 
API [17], та можливість переглянути заголовок, картинку, автора та саму новину  
(рис. 1). Було проведено порівняння швидкості запуску операції, розмірів додатків та 
швидкості візуалізації.  

Тести виконувалися на смартфоні Lenovo S860e, який працює на Android версії 
4.4.2. Три параметри було враховано при оцінці продуктивності: 

1. Розмір додатку. Ці дані легко можна отримати на Android, перейшовши у 
Налаштування — Програми і знайшовши необхідну програму у списку. 

2. Час запуску операції. Цей параметр було отримано за допомогою Android 
Debug Bridge. ADB є потужною утилітою командної строки, що працює на хості 
налагодження. Використовуючи журнал логів LogCat, стає можливим легко знайти 
параметр am_activity_launch_time, який і є часом, що потрібний для запуску першої 
операції. Було проведено 20 вимірювань, кожного разу результати відрізнялися, тому 
було вирахувано середньостатистичне значення. 

3. Час від натискання на піктограму додатка до відображення базових 
елементів інтерфейсу користувача. У випадку розроблених програм, базовим 
елементом є заголовок сайту з написом «Новини». Саме час від натискання на 
піктограму до відображення цього заголовку і було виміряно. За відсутності 
автоматизованого способу вимірювання цього проміжку часу, було застосовано 
ручний метод за допомогою звичайного секундоміра. Через те, що така методика 
може залежати від реакції людини, кількість вимірювань була збільшена, а в якості 
результату було обрано середньостатистичне значення. 
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Рис. 1. Progressive Web App (ліворуч) та гібридний додаток (праворуч) 
 
 

Результати, що були отримані експериментальним шляхом, зведені у табл. 2. 
 
 

Таблиця 2. Результати тестування 
Параметри Гібридний додаток PWA 

Розмір додатку 2630 Кб 146 Кб 
Час запуску операції, мс 633 мс 204 мс 
Час від натиску на піктограму 
додатка до відображення 
базових елементів інтерфейсу 
користувача, мс 

4124 мс Без роботи браузера у фоновому 
режимі: 2394 мс; 

з браузером у фоновому режимі: 
1178 мс 

 
Отримані результати демонструють, що PWA додаток майже у 18 разів менший 

за додаток, розроблений з використанням фреймворку Ionic. Окрім цього, час запуску 
теж менший у більш ніж 3 рази. Також треба відмітити, що час візуалізації для 
прогресивних веб-додатків може бути різним і залежить від того, чи працює браузер у 
фоновому режимі. 
 

ВИСНОВКИ 
PWA додатки виглядають досить конкурентними, у порівнянні з гібридними, і, 

мабуть, зайняли б їх ринок, але деякі обмеження поки не дозволяють цьому 
здійснитися. Сюди, наприклад, можна віднести все ще дуже слабкий доступ до 
апаратного та платформного забезпечення. Це, звісно, з часом виправляється, новітні 
браузери постійно додають до підтримки нові API, але при розробці складних 
програм існуючі обмеження стають суттєвою перепоною. Так, PWA не можуть 
отримати доступ до списку контактів та календаря на смартфоні користувача. Тому у 
випадках, коли такий функціонал є необхідним, вибір на користь гібридних додатків 
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стає виправданим.  
Проведені тестування демонструють переваги PWA додатку у швидкодії за 

всіма параметрами. Однак, у майбутньому, слід провести більш широкий аналіз, 
включаючи окремі тестування на iOS та Windows пристроях. 

Стосовно перспектив цієї технології, можна відмітити, що останнім часом 
велика кількість середніх та великих інтернет-магазинів інтегрують технологію PWA 
у свої веб-сайти та звітують про зростання відвідуваності та часу, проведеного у веб-
додатку. Окрім цього, Google продовжує активно розвивати цю технологію. PWA має 
перспективу поступово стати найкращим варіантом при розробці кросплатформних 
додатків. 
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