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ПОРІВНЯННЯ 

Створення веб-ресурсу 

для дистрибуції ПЗ «Грач», 

який буде повністю відпові-

дати інформаційно-

рекламним, естетичним та 

функціональним вимогам.  

МЕТА 

 

 <tbody> 

      <tr> 

        <td> - Опрацювати документацію і необхідну літературу,  

         вивчивши принципи вебдизайну і верстки </td> 

         </tr> 

      <tr> 

        <td> - Пошук і вибір необхідного стеку технологій </td> 

         </tr> 

      <tr> 

        <td> - Опанування і використання технологій </td> 

         </tr> 

      <tr> 

        <td> - Створення дизайну і його зіставлення з ПЗ «Грач» </td> 

         </tr> 

      <tr> 

        <td> - Перевірка функціонування </td> 

         </tr> 

      <tr> 

        <td> - Публікація сайту </td> 

         </tr> 

 </tbody> 

АКТУАЛЬНІСТЬ 

Актуальність роботи в тому, що за веб-сайтами майбутнє через масову інформати-
зацію суспільства, і що реклама також переходить на новий рівень. Не можна йти 
далі в майбутнє, не вивчаючи його нові можливості. Тому створення сайтів, тим бі-

льше для реклами ПЗ, це актуально. 

Значущість роботи  

Полягає у тому, що при використанні базових технологій, та при мінімальному ви-

користанні фреймворку, було створено зручний та повністю функціональний сайт. 

Тобто при мінімальних можливостях можна створити якісний і працюючий продукт. 

Навіть новачки зможуть опанувати вебдизайн. 

Об’єкт досліджень. Створення вебсторінок. 

Предмет досліджень. Вебсайт з дистрибуцією ПЗ «Грач». 

< ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ > 

Висновок 

За допомогою базових технологій та найпростішого з фреймворків було створено вебсайт, що був 
розміщений на хост, а потім і кінцево опублікувався в мережу Інтернет. Він повністю виконує свою 

функцію, тобто надає інформації про додаток і можливість завантажити ПЗ "Грач". 

Теорія  Практика 

Перш ніж приступити до роботи, було вивчено основи верстки сайтів. Се-

ред середовища розробки, було обрано Adobe Dreamviewer, який відзна-
чився потужним функціоналом і зручністю. Фреймворком було обрано 

Bootstrap, через його простоту і доступність. Хостом став "Спрінтхост", 

який хоч і безкоштовний, але має стабільні і доступні сервери.  

Враховуючи методи дослідження, сайт було порівняно з аналогами, 

щоб не допустити схожості, і зробити унікальну сторінку. Також вра-

ховувся і стиль ПЗ "Грач", щоб вони між собою пересікалися. Сайт 

стабільно функціонує, і справляється зі своєю задачею. 

Посилання на сайт: http://f0590162.xsph.ru 


