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АНОТАЦІЯ У роботі запропонована методика ефективного використання анімації у веб-продуктах. Проведено
дослідження сучасних технологій і методик створення анімацій для веб-сайтів, а саме розглянуті технології CSS,
Javascript, Motion UI, проаналізовані плюси і мінуси їхнього використання. На основі отриманої інформації сформульовано
гіпотезу та створено лінійну методику, засновану на використанні універсальної технології Motion UI. Методика
передбачає послідовне виконання ряду етапів. Так, на першому етапі користувачеві рекомендується підключити бібліотеку
Motion UI. На наступному етапі необхідно визначити ступінь складності анімації. У разі, коли має бути розроблено
нескладну анімацію, доцільно використовувати інструменти CSS, інакше, для більш складних випадків, ефективніше
використовувати можливості Javascript. В обох випадках доцільно на заключному етапі розробки анімації застосувати
інструменти Sass. Завершальним етапом методики є тестування, що дозволяє оцінити якість створеної анімації.
Розроблена методика застосована в роботі при створенні анімації обраного об'єкта. Проведено тестування за допомогою
методу експертних оцінок з попереднім анкетуванням запрошеної фокус-групи. Експертові, в якості якого виступав
професійний розробник, було запропоновано створити 20 анімацій за допомогою технологій CSS, Javascript і Motion UI для
заздалегідь розробленого об'єкту. Час розробки фіксувався програмним способом. Далі розроблені анімації були розглянуті
фокус-групою і проведено оцінку часу завантаження ефектів на веб-сторінці за п'ятибальною шкалою. Проведений за
допомогою методів математичної статистики аналіз результатів експерименту свідчить про те, що запропонована
методика, яка передбачає використання технології Motion UI, дозволяє скоротити не тільки час розробки анімації, але й
час її завантаження. Таким чином, можна зробити висновок, що розроблена методика відрізняється від існуючих методик
високою ефективністю, в цілому відповідає очікуванням експертів і доцільна для застосування.
Ключові слова: методика; анімація; WEB; Motion UI; математична статистика

DEVELOPMENT OF METHODS FOR EFFECTIVE APPLICATION OF
ANIMATION IN THE WEB
I. IEGOROVA, M. KOMINA
Department of Media systems and Technologies, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, UKRAINE
ABSTRACT This paper proposes a technique for the effective use of animation in web products. A study of modern technologies and
techniques for creating animations for websites was carried out, namely, the technologies CSS, Javascript, Motion UI were
considered and analyzed their pros and cons. Grounding on information obtained, a hypothesis was formulated and a linear
technique was created, based on the use of the universal Motion UI technology, providing sequential execution of a number of
stages. At the first stage, the user is recommended to connect the Motion UI library. The next step is to determine animation
complexity. In case when you have to develop a simple animation, it is advisable to use CSS tools, otherwise, for more complex
cases, it is more efficient to use the capabilities of Javascript. In both cases, it is advisable to use Sass tools at the final stage of
animation development. The final stage of the methodology is testing, which allows assessing the quality of created animation. The
developed technique was applied in the work when creating the animation of the selected object. Testing was carried out using the
method of expert assessments with a preliminary survey of the invited focus group. The expert, who was a professional developer,
was asked to create 20 animations using CSS, Javascript and Motion UI technologies for a pre-designed object. The development
time was recorded with software. Further, the developed animations were given to a focus group for review and the web page effects
loading time was estimated on a five-point scale. The experiment results analysis carried out using the methods of mathematical
statistics indicates that the proposed method, which involves the use of the Motion UI technology, can reduce not only the animation
development but loading time as well. Thus, we can conclude that the developed methodology differs from the existing methods in
high efficiency. In general, the technique meets expectations of experts and is appropriate for use.
Keywords: technique; animation; WEB; Motion UI; math statistics

Вступ
Розвиток
нових
технологій
та
високотехнологічного
обладнання,
зокрема
різноманітної комп'ютерної техніки, призвів до
створення нового інформаційно-комунікаційного
середовища – глобальної мережі Інтернет, яка на
даному етапі розвитку суспільства є найважливішою

частиною його життя, ефективним середовищем для
здійснення масової комунікації. На сьогоднішній день
чисельність користувачів мережі Інтернет досягло 5
млрд, і з кожним днем це число стає більше.
Сучасний Інтернет наповнений величезною кількістю
веб-сайтів на різноманітну тематику.
Стрімкий розвиток Інтернету та веб-ресурсів
тягне за собою аналогічний розвиток різних сфер
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пов’язаних із оформленням і розробкою вебпродуктів. На цей час на зміну традиційним методам
розробки, приходять все нові, найчастіше більш
ефективні методи. Всі інновації спрямовані в
основному на головну мету кожного веб-видання –
надати інформацію користувачам у зручному і
привабливому вигляді. Одним із розділів веброзробки, який дозволяє досягти описаної мети, є
використання анімації у WEB. З кожним днем вебанімація стає все більш популярною. Анімація стала
одним з головних інструментів покращення юзабіліті
[1].
Жоден веб-ресурс не може обійтися без
анімації, і пояснюється це не тільки бажанням
користувача працювати з комфортом, але і
необхідністю візуально відстежувати всі дії, що
користувачі можуть здійснювати на даному вебресурсі [2]. Створення якісної анімації потребує від
розробника чимало зусиль та часу [3]. Незважаючи на
стрімкий розвиток галузі веб-розробок, створення
веб-ресурсів все ще залишається досить дорогою
роботою для замовників. Виходячи із цього існує
необхідність у створенні методики ефективного
застосування анімації у веб, що б дозволила
скоротити час розробки анімації та її завантаження.
Мета роботи
Метою роботи є дослідження сучасних методик
та інструментів розробки анімації веб-ресурсів, а
також створення на основі проведеного дослідження
методики, що дозволить підвищити ефективність
розробки веб-анімації, в тому числі за рахунок
скорочення часу, який буде потрібен розробнику вебвидань для роботи з анімацією. Практичне значення
роботи
полягає
у можливості застосування
розробленої методики під час розробки анімації для
веб-ресурсів.
Дослідження інструментів та методик створення
веб-анімацій
З кожним днем веб-анімація стає все більш
популярною. Жодне електронне видання не може
обійтися без анімації, і пояснюється це не тільки
бажанням користувача працювати з комфортом, але і
необхідністю візуально відстежувати всі події [4].
Аналітичний огляд інструментів і методик
створення веб-анімації здійснюється у роботі з метою
виявлення нюансів, з якими стикається веб-розробник
під час роботи з анімацією. Слід послідовно
проаналізувати
основні
технології,
якими
користується веб-розробник під час створення
анімацій веб-інтерфейсу. Широке поширення анімації
тягне за собою і розвиток технологій, кожна з яких
має свої сильні і слабкі сторони [5]. У зв’язку з цим
вибір ефективної технології для створення анімації в
веб-додатках представляється завданням актуальним.

Першим із розглянутих способів створення
анімації є native animation. Анімаційні ефекти в цьому
випадку реалізуються за допомогою ряду технологій,
і зокрема, CSS – каскадних таблиць стилів [6]. CSS
створений в першу чергу для того, щоб відокремити
дизайн веб-сторінок від їх верстки. Анімація CSS
дозволяє переходити між різними станами за
допомогою ключових кадрів. За допомогою CSS веброзробник може передавати значення ключових
кадрів та властивостей синхронізації, а не створювати
для них об’єкти. Високопродуктивна анімація CSS
допоможе виключити необхідність використовувати
різні зовнішні бібліотеки.
Елементи веб-сайту можна анімувати за
допомогою об'єктної моделі документу (DOM). CSS
надає багато можливостей для адаптивного розвитку
веб-продукту, оскільки анімацію можна змінювати за
допомогою медіа-запитів [7].
Таким чином, серед незаперечних переваг
каскадних таблиць стилів можна зазначити наступні:
простоту зміни дизайну безлічі сторінок, можливість
зміни анімації і реалізації адаптивного дизайну за
допомогою медіа-запитів, відсутність необхідності
використання зовнішніх бібліотек.
Що стосується недоліків використання CSS
задля створення анімації, то к основним можна
віднести: різне відображення веб-документів різними
браузерами, що особливо характерно для застарілих
браузерів; складність створювання складних ефектів
та копіювання реалістичних рухів; складність
дотримування реалістичності в анімації під час
розробки великої кількості веб-анімацій для продукту.
Анімація
JavaScript
пропонує
більше
потужності та гнучкості, ніж переходи або анімація на
основі CSS, а також може використовуватися для
переміщення елементів DOM на сторінці [8].
Базовий JavaScript має власну функцію
анімації, але більшість анімацій виконуються за
допомогою додаткових бібліотек, які суттєво
впливають на продуктивність [9]. Анімація JavaScript
широко
використовується
для
анімації
підстрибування,
призупинення,
зупинки
та
уповільнення. Ефективність JavaScript залежить від
обраної бібліотеки.
Motion UI – бібліотека Sass для створення
власних CSS переходів і анімацій, яка дозволяє
миттєво анімувати призначений для користувача
інтерфейс програми. Володіючи базовими знаннями в
області CSS і JavaScript, легко навчитися
користуватися Motion UI, а також анімувати
практично будь-який елемент програми та задавати
йому потрібну поведінку.
Можна помітити, що Motion UI вбирає в себе
всі переваги CSS та JavaScript.
Таким чином, існує великий вибір технологій
для створення анімацій, у кожної з яких є свої
переваги і недоліки, а веб-розробник, в свою чергу,
повинен власноруч обрати оптимальну [10]. Варто
відзначити, що не існує єдиної методики для розробки
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веб-анімації, а присутні безліч різноманітних
технологій і загальне керівництво по роботі з ними
[11]. Таким чином, розробка методики ефективного
застосування анімації, яка буде включати в себе всі
потрібні і корисні для веб-розробника рекомендації, є
актуальною.
Розробка методики ефективного застосування
анімації у Web
Створення анімації для кожного веб-продукту
являє собою тривалий і копіткий процес. Задля
підвищення його ефективності необхідно ретельно
вибрати технологію та визначити етапи роботи з нею.
Оскільки для розробки якісного веб-сайту
найчастіше необхідно використовувати різні типи
анімації одночасно в одному проекті, то веброзробник може застосовувати кілька технологій для
роботи, що збільшує як вагу файлів проекту, так і час
роботи над веб-сайтом.
Такий підхід не є ефективним внаслідок того,
що він вимагає набагато більше часу для виконання
роботи. Результатом такого процесу може бути вебпродукт з розрізненої структурою анімації. На відміну
від використання різних технологій, пропонується
інший підхід, який передбачає використання єдиної
технології. Такий підхід дозволить не тільки
скоротити час розробки, але і підвищити ефективність
праці, спростити роботу і зробити її простіше для
розробника. Слід враховувати, що одним з
найважливіших показників, що впливають на якість
веб-систем в цілому, є швидкість завантаження
анімації, оскільки користувачі не готові до тривалого
очікування завантаження анімаційних ефектів. Отже
цей показник також необхідно враховувати при
створенні методики.
Аналізуючи надану вище інформацію, було
вирішено в основі методики розробки анімації
використовувати технологію Мotion UI, так як дана
технологія включає в себе плюси використання
одночасно CSS animation та Javascript.
Оптимальний процес роботи з веб-анімаціями
повинен бути заснований на універсальній технології,
яка буде підходити будь-якому розробнику та мати
лінійну структуру. Такий підхід дозволяє значно
скоротити час створення анімації, зберігаючи при
цьому цілісність розробки проекту.
Запропонована методика є лінійною, полягає в
використанні універсальної технології Motion UI, і
передбачає послідовне виконання певного ряду
кроків. На першому етапі необхідно підключити
бібліотеку Motion UI до проекту, що розробляється.
Наступним етапом є визначення складності анімації, і
від цього залежить, що необхідно в подальшій роботі
використовувати:
CSS
або
Javascript.
CSS
використовується для роботи з більш легкими
анімаціями. Для роботи зі складнішими анімаціями
необхідно використовувати JavaScript. Наступним
етапом є додаткове опрацювання за допомогою Sass.

Завершальним етапом є тестування створеної
анімації, що представляє собою один з важливих
етапів будь-якої розробки.
Таким чином, розроблена методика створення
анімацій веб-продуктів дозволяє скоротити час,
відведений на розробку веб-анімації. Дану методику
можна надати у вигляді діаграми активностей,
зображеної на рисунку 1.

Рис. 1 – Діаграма активностей методики
ефективного застосування анімації у Web
Проведення тестування розробленої методики
Для проведення тестування був складений
наступний список учасників: перше тестування
проводилося за допомогою професійного веброзробника, друге тестування проводилося на базі
загальноосвітньої школи. Експерту в особі веброзробника було запропоновано виконати 20
нескладних анімацій елементу у вигляді морозива.
Дизайн елементу було вирішено зробити в сучасній
стилістиці, використовуючи яскраві кольори з
додаванням світла та тіні, орієнтуючись на мистецтво
ХХI століття [12]. Далі було запропоновано групі
школярів завантажити на 20 різних пристроях раніше
розроблені анімації і зазначити час їх завантаження. У
подальшому результати двох груп були зіставлені.
Метою дослідження було визначення двох основних
параметрів, таких як час розробки анімації і час її
завантаження. Дослідження першого параметру
здійснено за результатами роботи веб-розробника.
Другий параметр було оцінено в роботі із залученням
розробленого опитувальника. Після виконання усіх
завдань і отримання відповідей на запитання, вся
інформація збирається для аналізу і подальшої
обробки. Весь процес проілюстровано на рисунку 2.
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статистики та свідчать про те, що використання
запропонованої методики зменшує час, необхідний
для розробки анімації та прискорює час її
завантаження. Проведене дослідження довело
ефективність розробленої методики.
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Рис. 2 – Activity-діаграма процедури тестування
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очікування і дисперсії випадкової величини:
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де xi – значення випадкової величини; pi– вага
випадкової величини X.
(2)
Отримані дані з розрахунків визначені в
таблиці 1.
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Motion UI
4,25
0,39
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АННОТАЦИЯ В работе предложена методика эффективного использования анимации в веб-продуктах. Проведено
исследование современных технологий и методик создания анимаций для веб-сайтов, а именно рассмотрены технологии
CSS, Javascript, Motion UI, проанализированы плюсы и минусы их использования. На основе полученной информации
сформулирована гипотеза и создана линейная методика, основанная на использовании универсальной технологии Motion UI,
и предусматривающая последовательное выполнение ряда этапов. Так, на первом этапе пользователю рекомендуется
подключить библиотеку Motion UI. На следующем этапе необходимо определить степень сложности анимации. В случае,
когда предстоит разработать несложную анимацию, целесообразно использовать инструменты CSS, иначе, для более
сложных случаев, эффективнее использовать возможности Javascript. В обоих случаях целесообразно на заключительном
этапе разработки анимации применить инструменты Sass. Завершающим этапом методики является тестирование,
позволяющее оценить качество созданной анимации. Разработанная методика применена в работе при создании анимации
выбранного объекта. Проведено тестирование с помощью метода экспертных оценок, с предварительным
анкетированием приглашенной фокус-группы. Эксперту, в качестве которого выступал профессиональный разработчик,
было предложено создать 20 анимацией с помощью технологий CSS, Javascript и Motion UI для заранее разработанного
объекта. Время разработки фиксировалось программным способом. Далее разработанные анимации рассмотрены фокусгруппой и проведена оценка времени загрузки эффектов на веб-странице по пятибалльной шкале. Проведенный с помощью
методов математической статистики анализ результатов эксперимента свидетельствует о том, что предложенная
методика, которая предполагает использование технологии Motion UI, позволяет сократить не только время разработки
анимации, но и время ее загрузки. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная методика отличается от
существующих методик высокой эффективностью, в целом соответствует ожиданиям экспертов и целесообразна для
применения.
Ключевые слова: методика; анимация; WEB; Motion UI; математическая статистика
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