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РЕФЕРАТ 

до дипломного проекту 

Михайліченко Олександра Вячеславовича на тему: ««Програмний 

додаток підтримки вибору оформлення сайту» 

Дипломний проект присвячений створенню Web-додатку для 

підтримки вибору оформлення сайту. 

В роботі проведено аналіз предметної області, огляд аналогів, 

планування змісту структури робіт, планування ризиків проекту, структурно-

функціональне та концептуальне моделювання, моделювання роботи 

програмного додатку. 

Реалізація проекту виконана за допомогою таких засобів: HTML, CSS, 

PHP та JavaScript. 

Результатом проведеної роботи є веб-додаток підтримки вибору 

оформлення сайту та супровідна документація до нього. 

Пояснювальна записка складається зі вступу, 4 розділів, висновків, 

списку використаних джерел із 36 найменувань, додатків. Загальний обсяг 

роботи – 114 сторінок, у тому числі 73 сторінки основного тексту, 3 сторінки 

списку використаних джерел, 37 сторінок додатків. 

Загальний обсяг роботи 114 сторінок, 39 рисунків, 4 таблиці, 3 додатки, 

36 бібліографічних найменувань. 

Ключові слова: веб-додаток, дизайн, оформлення, вікова категорія, 

лендінг, форум, каталог, портал, магазин. 
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ВСТУП 

 

 

В сучасній розробці веб-ресурсів при їх проектуванні і створенні 

потрібно проводити багато робіт щодо планування та оформлення сторінок 

при роботі зі стороннім розробником. 

Однією з таких робіт є вибір та створення дизайну, верстки та 

кольорової гамми. На даний момент замовнику потрібно постійно 

позгоджувати концепцію дизайну, що склалася у дизайнера та менеджера 

проекту на основі вимог до проекту, зокрема, передбачуваної цільової 

аудиторії. Враховуючи те, що виконавець намагається мінімізувати витрати 

часу, а отже і грошові вкладення, на процес виконання замовлення, в 

багатьох випадках представлення виконавця щодо макету/дизайну 

відрізняються від того, що уявляє собі замовник. 

При роботі з великою студією веб-дизайну можна розраховувати на 

наявність уже існуючих шаблонів проекту, а при роботі з починаючими або 

малими студіями це, нажаль, недоступно. 

Зарадити такій ситуації можуть ресурси, що представляють можливість 

створити свій дизайн сайту, але ці ресурси розраховані або на обізнаних в 

веб-дизайні людей, або є платними. 

Метою даної роботи є розробка програмного додатку підтримки вибору 

оформлення у вигляді веб-додатку, який дозволить обирати принцип верстки 

та кольорову гамму майбутнього веб-ресурсу в залежності від його 

призначення та віку цільової аудиторії.  

Об’єкт дослідження – підбір параметрів оформлення сайту. 

Предмет дослідження – програмні засоби, які дозволяють виконати 

підбір кольорової гами оформлення та структури сайту. 
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Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі задачі: 

 дослідити актуальності обраної проблеми та проаналізувати 

сучасний стан використання інформаційних технологій при 

проведенні відповідних робіт; 

 дослідити структуру та кольорове оформлення сторінок 

сайтів різного призначення; 

 сформувати функціональні вимоги до ресурсу; 

 розробити структуру веб-додатку; 

 виконати планування робіт; 

 реалізувати запропоновану структуру у вигляді програмного 

додатку. 

Використання такого додатку дозволить зменшити часові, трудові та 

грошові затрати для кінцевого узгодження та планування робіт з створення 

веб-ресурсу. Також за рахунок набору готових шаблонів веб-ресурсів при 

виборі цільової аудиторії можливо вибрати і продивитись декілька готових 

шаблонів для орієнтування як і на цільову аудиторіє і виборі потрібного, що 

відповідає і поставленим вимогам і бізнес-цілям. 
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1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1 Існуючі засоби вибору оформлення сайту 

 

 

В сучасних засобах розробки та оформлення веб-сторінок все частіше 

використовується  засоби автоматизації та уніфікації цього процесу. Завдяки 

цьому навіть людина, що не обізнана в програмуванні або роботі зі створення 

веб-сторінок, може створити свій власний сайт, використовуючи 

спеціалізовані сервіси. 

До таких сервісів належать: 

 Ucoz 1 – пропонує тепер клієнтам два відгалуження - uKit для 

дрібних і середніх бізнес-сайтів, і uLanding для створення 

посадочних сторінок. 

 Wix[2] – додаток дозволяє клієнтам вибрати дизайн з уже 

готовим функціоналом серед понад 500 шаблонів в конструкторі 

сайтів, що працює на технології Drag & Drop. Базові варіанти 

сайтів самі підлаштовуються під розмір дисплея для перегляду на 

будь-яких типах пристроїв - будь то комп'ютер, смартфон або 

планшет. 

 Weebly[4] – команда Weebly позиціонує свій додаток, як кращий 

конструктор сайтів для малого бізнесу – послуга пропонує все 

необхідне для створення функціональної бізнес-сторінки. 

 Google Sites[1] – конструктор вебсайтів пропонує вибір з 6 

шаблонів, просочених духом мінімалізму в кожному пікселі. 

Незважаючи на простий  дизайн, шаблони адаптуються під екран 

мобільних пристроїв. Редагування на мобільному телефоні 

доступне так само, як і робота з Google Docs. 
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 Webnode[1] – додаток, крім зручної панелі, з цікавих 

можливостей і функцій можна виділити автоматичне створення 

мобільної версії. Клієнт створює версію для перегляду на 

комп'ютері, а система паралельно генерує варіант для мобільних 

пристроїв. 

 Jimdo[1] – додаток має свій мобільний конструктор сайтів, що 

відкриває управління і редагування на ходу, прямо зі смартфона. 

Але всі ці сервіси дають лише можливість створити сайт на «розсуд» 

розробника, не вказуючи як це зробити правильно, зокрема яке оформлення 

підібрати, щоб залучити цільову аудиторію яка потрібна користувачеві. І це 

може стати проблемою для розробників-початківців, або аматорів. 

Навіть, якщо звернутися до спеціалізованих студій та агенств, що 

займаються веб-дизайном, то на створення і затвердження  шаблону сайту 

піде чимало часу, сил і ресурсів. 

Саме тому метою проекту є створення максимально простого веб-

сервісу, що дозволить навіть недосвідченому користувачеві обрати структуру 

та кольорову гаму сайту, спираючись лише на тип сайту, бажану цільову 

аудиторію та бізнес-цілі, яких він хоче досягти, а більш досвідчених 

користувачів, можливо, наштовхне на цікаву ідею, та дозволить обом 

зберегти свій час та гроші. 

 

 

1.2 Аналіз оформлення сайтів різних категорій 

 

 

Для аналізу веб-ресурсів, було вирішено сформувати перелік 

найпоширеніших категорії сайтів і веб-додатків, що представлені в мережі 

Інтернет як в англомовному, так і в СНД сегментах. 
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Таблиці, що містять обрані сайти, їх адреси, основні кольори 

оформлення, та інформацію, що до долі відвідуваності згідно вибраної 

цільової аудиторію знаходяться в додатку А. 

Всі дані щодо відвідування є валідними і отриманими за допомогою 

сервісу Similar Web 3. 

На підставі цього рішення було виділено наступні категорії сайтів: 

 лендінг; 

 форум; 

 інтернет-магазин; 

 сайт каталог; 

 портал. 

Лендінг – автономна веб-сторінка, на яку потенційний клієнт потрапляє 

після кліка по рекламному оголошенню або в результаті пошуку. Лендінги 

досить широко використовуються в маркетингу в силу своєї принципової 

відмінності від традиційного веб-сайту: якщо головна мета лендінгу - 

вчинення відвідувачем цільової дії, то веб-сайти мають багатоцільовий 

характер. 

Форум – інформаційний вузол, представлений у вигляді веб-сайту, 

призначений для обміну думками між користувачами. Принцип дії ресурсу 

простий: при виникненні питання, яке раніше не обговорювалося, 

створюється нова тема з описом суті. Інші відвідувачі залишають свої 

відповіді. У творця і інших користувачів є можливість уточнити, доповнити 

інформацію - групове спілкування допомагає розкрити тему з різних сторін, 

отримати відповіді на основну та додаткові питання. Крім рядових 

відвідувачів, незареєстрованих гостей, спільнотою керують модератори на 

чолі з власником - адміністратором. 

Інтернет-магазин – сайт, де відбувається прямий продаж товарів 

споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При 

цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода 
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відбуваються там само, на сайті магазину. Ключовими особливостями є 

представлення каталогу товарів або послуг, наявність корзини, та націленість 

на продаж продукції. 

Каталог – це сайт, який містить повну інформацію про компанію або 

обрану тематику сайту, електронний каталог послуг і продукції. Відвідувачі 

сайту можуть ознайомитися з інформацією, що стосується даної тематики у 

вигляді тексту, аудіо, а відео матеріалів. Такий сайт може збільшувати 

кількість клієнтів за рахунок доступу до повної інформації про подію, 

компанію, або іншу тематику. 

Портал – це сайт в комп'ютерній мережі, який надає користувачеві різні 

інтерактивні інтернет-сервіси, які працюють в рамках цього сайту. Веб-

портал може складатися з декількох сайтів. Також портали функціонують як 

точки доступу до інформації в інтернеті або сайти, які допомагають 

користувачам в пошуку потрібної інформації. Такі портали надають 

інформацію з різних джерел в однаковому вигляді. Іноді їх називають 

навігаційними сайтами. Як правило, портали виконують функції пошуку, а 

також надають доступ до різних інтернет-сервісів, наприклад електронній 

пошті, стрічці новин і т. д. Концепція веб-порталів - надання максимальної 

кількості інтернет-сервісів в одному місці для залучення найбільшого числа 

користувачів. 

Для широти охоплення дослідження було вирішено обирати як 

комерційні сайти, так і державних структур, а також малих компаній, що 

мають цікаві рішення в оформленні сайту. 

В рамках дослідження цільову аудиторію було вирішено розділити на 

категорії згідно їх віку та етапу на FLC (Family Life Cycle) 5. 

При розбитті було виділено 5 умовних категорій цільової аудиторії: 

 одинаки; 

 молодь; 

 батьки; 
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 люди похилого віку; 

 пенсіонери. 

Одинаки – молоді люди, віком від 18 до 24 років, неодружені, ,що 

проживають окремо від батьків та мають засоби для існування. Необтяжені 

фінансовими зобов’язаннями, та орієнтовані на моду й розваги. В 

оформленні сайтів дана категорія надає перевагу енергійним, насиченим 

кольорам, та великій кількості анімацій та графічних зображень. 

Молодь – люди віком від 25 до 34 років, мають краще фінансове 

положення через досягнення в кар’єрі та спільні доходи в подружжя. 

Витрачають свої заощадження на більш витратні та довговічні товари, як 

автомобілі, відпочинок та інше дозвілля. В оформленні сайтів дана категорія 

надає перевагу насиченим, спокійним тонам, витриманому дизайну, але з 

незначними довісками теплих тонів та графічних елементів. 

Батьки – люди середнього віку, зазвичай від 35 до 44 років. Стадія сім’ї 

розпочинається з переведенням фінансового інтересу в сторону дітей. В цій 

стадії люди  витрачають  більшу частину свого доходу на дитячі продукти і 

мають намір заощадити гроші на майбутнє. В оформленні сайту для даної 

категорії конктретні кольори не відіграють важливої ролі, але сама структура 

і заповнення сайту повинні мати солідний і серйозний вигляд. 

Люди похилого віку - люди віком від 45 до 54 років, діти, якщо є, 

приживають самостійно й не потребують фінансовою підтримки, фінанси 

переводяться на першочергове задоволення власних потреб. Для даної 

категорії вимоги ті самі, що й для попередньої, але вони вже зміщаються до 

більш легкого дизайну, м’якіших та тепліших тонів. 

Пенсіонери – люди, віком від 55. Кар’єра або закінчена, або зупинилася 

в своєму розвитку, проживають на заощадження зроблені раніше (пенсія). 

Фінансово спрямовані на підтримання здоров’я та забезпечення власних 

потреб. Люди з цієї категорії надають перевагу теплим, м’яким тонам в 

оформленні сайту та простому, але функціональному дизайну. 



13 

 

 

Згідно обраних категорій було вирішено проаналізувати долю 

відвідувань на обраних сайтах для кожної категорії цільової аудиторії і 

вибрати ті сайти, чиє оформлення найпривабливіше для певної категорії 

цільової аудиторії і на основі оформлення тих сайтів, де доля відвідування 

буде найвища пропонувати шаблони для користувача. 

Кольорове оформлення буде братись з сайтів зі списку, та 

коректуватись згідно впливу кольорів на психіку людини для досягнення 

поставлених бізнес-цілей, що підрозділяються на наступні: 

Також було виділено можливі бізнес цілі користувача сервісу : 

 торгівля – на сайт повинна додаватися корзина покупця; 

 інформування – на сайт повинен додаватися пошук; 

 розважальний – на сайт повинен додаватись елемент який 

відображатиме новинки та найпопулярніший контент; 

 блог – на сайт повинен додаватись елемент, що міститиме 

інформацію про автора блогу. 

1.2.1 Категорія «Лендінг» 

Одинаки 

Найпопулярнішим сайтом з обраних для одинаків є сайт «Not Pot CBD 

Gummies» 6. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 28,29%. 

Основними кольорами гамми є: бірюзовий, світло-рожевий, жовтий. 

Структура сайту відповідає моделі AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) і представляє собою односторінковий сайт розбитий на декілька 

горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію, або заклик до дії, 

наповнені зображеннями товару, або графічними матеріалами, що 

ілюструють текстові інформаційні частини блоків. Скриншот сайту наведено 

на рисунку 1.1. 
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Комбінація кольорів на даному сайті частково збігається з потрібним 

настроєм, що потрібний для цільової аудиторії, всі названі вище кольори є 

енергійними і в той самий час заспокоюють користувача, змушуючи 

сфокусувати увагу на сайті, однак насиченість кольорів не є достатньою для 

обраної цільової аудиторії і потребує збільшення насиченості і зміщення 

кольорової гами до більш темних тонів. 

 

 

Рисунок 1.1. – Скриншот дизайну сайту https://notpot.com/ 

 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

лендінг, таблиця з даними міститься в таблиці А.1. 

 

Молодь 

Найпопулярнішим сайтом з обраних для молоді є сайт 

«RBK.money» [7]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 51,04%. 

Основними кольорами гамми є: білий, синій, зелений. 

Структура сайту хоч і не повністю відповідає моделі AIDA (Attention, 

Interest, Desire, Action), але вдало скомпонована і притягує увагу і 

представляє собою односторінковий сайт розбитий на декілька 
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горизонтальних блоків, що містять в собі ще декілька блоків другого рівня 

вкладеності, що містять або довідкову інформацію, або функціональні 

елементи. Скриншот сайту наведено на Рисунку 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура сайту https://rbk.money 

 

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, синій з 

елементами зеленого заспокоюють, спонукають до концентрації, а також 

фокусують увагу на найважливіших елементах. 
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Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

лендінг, таблиця з даними міститься в таблиці А.1. 

 

Батьки 

Найпопулярнішим сайтом з обраних для батьків є сайт «Ichiban 

Auto» [8] (рис.1.3) 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 51,04%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, червоний. 

 

. 

Рисунок 1.3 – Структура сайту https://ichibanvl.ru/ 
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Структура сайту відповідає моделі AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) і представляє собою односторінковий сайт розбитий на декілька 

горизонтальних блоків, що містять в собі в основному функціональні деталі 

оформлення, доповнені інформаційними даними, оформлення строге, 

лаконічне.  

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, чорно-біла основна гама створює 

контраст і відчуття строгості й солідності, елементи червоного додають 

активний посил, фокусують увагу і спонукають до дій. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

лендінг, таблиця з даними міститься в таблиці А.1. 

Люди похилого віку 

Найпопулярнішим сайтом з обраних для похилих є сайт «Raleigh 

Nottingham Bikes» [9] 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 22,49%. 

Основними кольорами гамми є: чорний, білий, світло-коричневий. 

Структура сайту відповідає моделі AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) і представляє собою односторінковий сайт розбитий на декілька 

горизонтальних блоків, що містять в собі в основному функціональні деталі 

оформлення, доповнені інформаційними даними, оформлення строге, 

лаконічне. Скриншот сайту наведено на рисунку 1.4. 
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Рисунок 1.4. – Структура сайту https://www.raleigh.co.uk/ 

 

Комбінація кольорів хоч і створює потрібний для цільової аудиторії 

настрій але є занадто агресивною, хоч і намагається зменшити ефект м’яким 

коричневим кольором. При подальшій розробці потрібно зменшити 

насиченість чорного кольору, збільшити долю, м’якого коричневого, що 

відображається на сторінці, та уникати насування блоків різних кольорів 

один-на одного, залишаючи лише текст. Найкращим рішенням буде 

виділення тексту коричневим, або його контрасним відтінком і зменшення 

інтенсивності чорного кольору. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

лендінг, таблиця з даними міститься в таблиці А.1. 

 

Пенсіонери 

Найпопулярнішим сайтом з обраних для похилих є сайт «Lobster 

Spain’s only ‘all-in-English’ mobile service» [10]. 
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Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 11,95%. 

Основними кольорами гамми є: білий, голубий, світло-червоний. 

Структура сайту відповідає моделі AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) і представляє собою односторінковий сайт розбитий на декілька 

горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію, або заклик до дії, 

наповнені зображеннями товару, або графічними матеріалами, що 

ілюструють текстові інформаційні частини блоків. Скриншот сайту наведено 

на рис. 1.5. 

 

Рисунок 1.5. – Структура сайту https://www.lobster.es/ 
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Комбінація кольорів повністю відповідає потребам цільової аудиторії, 

що надає перевагу спокійним, легким кольорам та не масивному дизайну.  

Наявність спокійного, висвітленого блакитного створює легкий настій, а 

висвітлений червоний помірно, неагресивно фокусує увагу і не дає 

відволікатися завдяки плавності анімацій і переходів. Оформлення й 

кольорова гама даного сайту було вирішено прийняти за шаблон без 

додаткової доробки. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

лендінг, таблиця з даними міститься в таблиці А.1. 

1.2.2 Категорія «Форум» 

Структура будь-якого веб-форуму представляє собою каталог із 

директоріями що містять повідомлення від користувачів та особистого 

кабінету, тому в даному розділі вибір найкращої структури неможливий 

через вищеназвані причини і було вирішено сконцентруватися на впливі 

кольорового оформлення сайту на притягнення цільової аудиторії. 

Одинаки 

Найпопулярнішим форумом з обраних для одинаків є сайт «Форум 

Dota 2» [11] 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 41,11%. 

Основними кольорами гамми є: чорний, білий, червоний. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Структура сайту https://dota2.ru/forum/ 

 

Комбінація кольорів повністю відповідає потребам цільової аудиторії, 

що надає перевагу агресивним, насиченим кольорам. Ахроматичний 

насичений чорний колір створює відчуття серйозності та причетності та 

підкреслює білий колір тексту повідомлень, елементи червоного додають 

агресивності та енергійності сайту, також велика кількість графічних 

елементів розважає та розбавляє похмурість сайту. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

форум, таблиця з даними міститься в таблиці А.2. 

Молодь 

Найпопулярнішим форумом з обраних для молодят є сайт «Супер 

Мамочки» [12] (рис.1.7). 
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Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 50,72%. 

Основними кольорами гамми є: сірий, синій, білий. 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура сайту https://supermamki.ru/ 

 

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, синій з сірим  

заспокоюють, спонукають до концентрації, а також фокусують увагу на 

функціональних  елементах. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

форум, таблиця з даними міститься в таблиці А.2. 

Батьки 

Найпопулярнішим форумом з обраних для батьків є сайт «Волшебный 

форум (Миста)» [13] 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 28,47%. 

Основними кольорами гамми є: білий, голубий, жовтий. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Структура сайту https://forum.mista.ru/ 

 

Комбінація кольорів на даному сайті лише частково збігається з 

потрібним настроєм, що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує 

увагу, синій спонукає до концентрації, а також фокусує увагу на 

функціональних  елементах, жовтий розслабляє і дозволяє краще сприймати 

інформацію. Хоч кольорова гама і не повністю відповідає потребам цільової 

аудиторії, але гарно підходить до специфіки форуму, тому її було вирішено 

залишити без змін, лише додавши декілька тонів насиченості до жовтого, 

одночасно зменшивши його яскравість. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

форум, таблиця з даними міститься в таблиці А.2. 

 

Люди похилого віку 

Найпопулярнішим форумом з обраних для похилих людей є сайт 

«Финансовый форум МФД-ИнфоЦентр» [14] 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 16,98%. 

Основними кольорами гамми є: білий, синій, жовтий. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Структура сайту http://forum.mfd.ru/forum/ 

 

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, синій спонукає 

до концентрації, а також фокусує увагу на функціональних  елементах, 

жовтий розслабляє і дозволяє краще сприймати інформацію. Хоч кольорова 

гама і збігається з попереднім сайтом, але за рахунок зменшення кількості 

жовтого сайт меш розслабляє і більш «серйозний». 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

форум, таблиця з даними міститься в таблиці А.2. 



25 

 

 

Пенсіонери 

Найпопулярнішим форумом з обраних для пенсіонерів є сайт «Форумы 

на Е1.RU» [15]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 10,44%. 

Основними кольорами гамми є: білий, сірий, оранжевий. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10. – Структура сайту https://www.e1.ru/talk/forum/ 

 

Комбінація кольорів на даному сайті частково збігається з потрібним 

настроєм, що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, 

статичний сірий спонукає до концентрації, а також фокусує увагу на 

функціональних  елементах, оранжевий розслабляє, додає теплоти і дозволяє 

краще сприймати інформацію.  

Однак, для даної цільової аудиторії сірий надто насичений і було 

вирішено зменшити насиченість сірого. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

форум, таблиця з даними міститься в таблиці А.2. 
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1.2.3 Категорія «Магазин» 

Одинаки 

Найпопулярнішим магазином з обраних для одинаків є сайт 

«Офіційний сайт Faberlic» [16] (рис.1.11). 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 17,4%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, червоний. 

Структура сайту представляє собою лендинго-подібний сайт розбитий 

на декілька горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію про товар і 

перехід на сторінку товару. Навігаційне меню розташоване зверху сторінки і 

містить в собі категорії й підкатегорії товарів. 

 

 

Рисунок 1.11. – Структура сайту https://faberlic.com/ 
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Сайт складається лише з хедера, тіла та футера, інші елементи відсутні, 

дизайн мінімалістичний але з великою кількістю слайдерів що 

представляють собою представлення товарів. 

Комбінація кольорів на даному сайті частково збігається з потрібним 

настроєм, що потрібний для цільової аудиторії, чорно-біла гама  концентрує 

увагу на різнокольорових зображеннях товару, червоні елементи додають 

спонукаючі й агресивні елементи. 

Однак, для даної цільової аудиторії білого кольору забагато і 

створюється враження незаповненості, тому було вирішено задній фон 

товарів замінити бірюзовим кольором, що будучи комбінацією зеленого й 

синього кольорів має розслабляючий та концентруючий ефекти. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

інтернет-магазин, таблиця з даними міститься в таблиці А.3. 

Молодь 

Найпопулярнішим магазином з обраних для молодят є сайт «Детский 

мир» [17]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 61,71%. 

Основними кольорами гамми є: білий, синій, оранжевий. 

Структура сайту представляє собою лендинго-подібний сайт розбитий 

на декілька горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію про товар, 

перехід на сторінку товару та інформацію про акції та пропозиції. 

Навігаційне меню розташоване зверху сторінки і містить в собі категорії й 

підкатегорії товарів.  

Сайт складається лише з хедера, тіла та футера, інші елементи відсутні, 

дизайн насичений кольорами та зображеннями, містить декілька слайдерів з 

товарами та пропозиціями. 

 Скриншот сайту наведено на Рисунку 1.12. 
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Рисунок 1.12.– Структура сайту https://www.detmir.ru/ 

 

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, синій притягує 

увагу і концентрує на собі , а елементи оранжевого додають теплоти до 

холодного дизайну сайту і на контрасті притягують увагу. 
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Оформлення даного сайту було вирішено взяти за шаблон не вносячи 

суттєвих змін. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

інтернет-магазин, таблиця з даними міститься в таблиці А.3. 

Батьки 

Найпопулярнішим магазином з обраних для батьків є сайт «220 

Вольт» [18] (рис.1.13). 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 28,35%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, жовтий. 

Структура сайту представляє собою лендинго-подібний сайт розбитий 

на декілька горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію про товар, 

перехід на сторінку товару та інформацію про акції та пропозиції. Додатково 

наведений блок зі статтями, що стосуються основної тематики сайту. 

Навігаційне меню розташоване зліва сторінки і містить в собі категорії й 

підкатегорії товарів. Оформлення строге, зміщене до темних відтінків, 

кількість анімацій мінімальна 

Сайт складається з хедера, тіла, бокового меню та футера, інші 

елементи відсутні. Товари на головній сторінці відображені в основному в 

слайдерах. 

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, чорний 

відтінює білий, створює сурову і серйозну атмосферу, велика кількість 

насиченого, але не яскравого жовтого притягує увагу й додає теплоти, не 

зміщуючи акценти в дизайні сайту.  

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

інтернет-магазин, таблиця з даними міститься в таблиці А.3. 
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Рисунок 1.13 – Структура сайту https://www.220-volt.ru/ 

 

Люди похилого віку 

Найпопулярнішим магазином з обраних для похилих є сайт «Интернет-

магазин bonprix». 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 17,61%. 

Основними кольорами гамми є: білий, блідо-чорний, темно-червоний. 

Структура сайту представляє собою лендинго-подібний сайт розбитий 

на декілька горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію про товар, 

перехід на сторінку товару та інформацію про акції та пропозиції. Додатково 

наведений блок зі статтями, що стосуються основної тематики сайту. 

Навігаційне меню розташоване зверху сторінки і містить в собі категорії й 

підкатегорії товарів. Оформлення строге, зміщене до світлих відтінків, 

кількість анімацій мінімальна. 
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Сайт складається з хедера, тіла та футера, інші елементи відсутні. 

Товари на головній сторінці відображені в мінімальній кількості, основну 

масу складають пропозиції та акції. 

 Скриншот сайту наведено на рисунку 1.14. 

 

 

Рисунок 1.14– Структура сайту https://www.bonprix.ru/ 

 

Комбінація кольорів на даному сайті не повністю збігається з 

потрібним настроєм, що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує 

увагу, чорний хоч і відтінює білий, створює сурову і серйозну атмосферу, але 

його недостатньо для створення потрібного контрасту. Невелика кількість 

темно-червоного, не яскравого кольору спонукає до активності й придбання 

товару. 

Оформлення даного сайту було вирішено взяти за шаблон. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

інтернет-магазин, таблиця з даними міститься в таблиці А.3. 

Пенсіонери 

Найпопулярнішим магазином з обраних для пенсіонерів є сайт «La 

Redoute» [20] (рис.1.15). 
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Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 17,61%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, рожевий. 

Структура сайту представляє собою лендинго-подібний сайт розбитий 

на декілька горизонтальних блоків, що містять в собі інформацію про товар, 

перехід на сторінку товару та інформацію про акції та пропозиції. Додатково 

наведений блок зі статтями, що стосуються основної тематики сайту. 

Навігаційне меню розташоване зверху сторінки і містить в собі категорії й 

підкатегорії товарів. Оформлення строге, зміщене до світлих відтінків, 

кількість анімацій мінімальна. 

Сайт складається з хедера, тіла та футера, інші елементи відсутні. 

Товари на головній сторінці відображені в мінімальній кількості, основну 

масу складають пропозиції та акції. 

Комбінація кольорів на даному сайті збігається з потрібним настроєм, 

що потрібний для цільової аудиторії, білий, концентрує увагу, чорний 

відтіняє білий але в малій кількості, що створює враження м’якості, рожевий 

додає ще більше м’якості. 

Оформлення даного сайту було вирішено взяти за шаблон не вносячи 

суттєвих змін. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

інтернет-магазин, таблиця з даними міститься в таблиці А.3. 
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Рисунок 1.15– Структура сайту https://www.laredoute.ru/ 

 

1.2.4 Категорія «Каталог» 

Одинаки 

Найпопулярнішим каталогом з обраних для одинаків є сайт «Info-

Listings» [21]. 
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Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 37,87%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, жовтий. 

Структура сайту представляє собою сторінку розбиту на блоки, що 

містять в собі навігаційне меню, категорії, підкатегорії та пошук на сайті.  

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16– Структура сайту http://www.info-listings.com/ 

 

Комбінація кольорів не збігається з потрібним для цільової аудиторії 

настроєм, тому при реалізації даного шаблону було вирішено змінити 

кольорову заливку заднього фону на насичено-оранжевий, додавши 

абстрактний орнамент, а блоки категорій заповнивши відтінком зеленого 

кольору. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

каталог, таблиця з даними міститься в таблиці А.4. 
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Молодь 

Найпопулярнішим каталогом з обраних для молодят є сайт «Каталог 

сайтов ВСЕГО.RU» [22]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 49,05%. 

Основними кольорами гамми є: білий, світло-коричневий, червоний. 

Структура сайту представляє собою сторінку розбиту на блоки, що 

містять в собі навігаційне меню, категорії, підкатегорії та пошук на сайті.  

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.17. 

 

 

Рисунок 1.17– Структура сайту http://www.vsego.ru/ 

 

Комбінація кольорів не збігається з потрібним для цільової аудиторії 

настроєм, тому при реалізації даного шаблону було вирішено змінити 

кольорову заливку заднього фону на білий з штриховкою, колір тексту 

категорій змінити на чорний, залишивши світло-коричневий лише на формах 

пошуку та вибору категорії і збільшивши насиченість. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

каталог, таблиця з даними міститься в таблиці А.4. 
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Батьки 

Найпопулярнішим каталогом з обраних для батьків є сайт «Российский 

маркетинговый портал товаров и услу» [23]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 25,06%. 

Основними кольорами гамми є: білий, голубий, червоний. 

Структура сайту представляє собою сторінку розбиту на блоки, що 

містять в собі навігаційне меню, категорії, підкатегорії, рекомендовані 

пункти каталогу та пошук на сайті.  

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18– Структура сайту http://fis.ru/ 
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Кольорова гама збігається з потребами цільової аудиторії, дизайн  

мінімалістичний. Гама за рахунок білого та голубого схиляється до холодних 

тонів, червоний колір додає теплоти. 

Структуру сайту було вирішено взяти за шаблон не вносячи змін, а в 

кольоровій гамі зробити голубий темнішим і більш насиченим. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

каталог, таблиця з даними міститься в таблиці А.4. 

Люди похилого віку 

Найпопулярнішим каталогом з обраних для похилих також є сайт 

«Российский маркетинговый портал товаров и услу». 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 16,86%. 

Основну дані про сайт наведено в інформації для категорії «Батьки», а 

через схожість вимог і вподобань цих категорій до сайту він також 

популярний і в категорії «Люди похилого віку». 

Пенсіонери 

Найпопулярнішим каталогом з обраних для батьків є сайт «Каталог 

организаций и фирм Москвы» [24] (рис.1.19) 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 11,52%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, синій. 

Структура сайту представляє собою сторінку розбиту на блоки, що 

містять в собі навігаційне меню, категорії, підкатегорії, рекомендовані 

пункти каталогу та пошук на сайті.  
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Рисунок 1.19– Структура сайту http://moskvakatalog.ru/ 

 

Кольорова гама не збігається з потребами цільової аудиторії, надто 

холодна й серйозна, в той же час структура сайту відповідає вимогам, вона 

проста й функціональна. Тому структуру сайту було вирішено взяти за 

шаблон, змінивши кольорову гаму на персиковий, голубий, біло-жовтий. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

каталог, таблиця з даними міститься в таблиці А.4. 

1.2.5 Категорія «Портал» 

Одинаки 

Найпопулярнішим порталом з обраних для одинаків є сайт 

«JoyReactor» [25]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 31,26%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, оранжевий. 

Структура сайту представляє собою лендінго-подібну структуру, вміст 

якої змінюється з переходом по категоріям, навігаційне меню по категоріям 
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розташоване справа, є пошук, сортування за категоріями і система оцінок 

контенту. 

Скриншот сайту наведено на Рисунку 1.20. 

 

 

Рисунок 1.20– Структура сайту http://joyreactor.cc/ 
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Кольорова гама повністю відповідає потребам обраної категорії, вона 

насичена, яскрава, велика кількість насиченого оранжевого разом з білим 

створює відчуття не пустоти, а відкритого простору й свободи. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

портал, таблиця з даними міститься в таблиці А.5. 

Молодь 

Найпопулярнішим порталом з обраних для молодят є сайт 

«Информационный портал event-индустрии» [26] 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 48,79%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, насичено-рожевий. 

Структура сайту представляє собою лендінго-подібну структуру, вміст 

якої змінюється з переходом по категоріям, навігаційне меню по категоріям 

розташоване зверху, є пошук, сортування за категоріями, особистий кабінет. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.21. 

Кольорова гама відповідає потребам цільової аудиторії, чорно-біле 

оформлення створює контраст, ахроматичний чорний дозволяє 

сконцентрувати увагу на категоріях сайту, а виділення категорій і активних 

елементів при наведенні червоним дозволяють активізувати користувача. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

портал, таблиця з даними міститься в таблиці А.5. 
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Рисунок 1.21– Структура сайту https://event.ru/ 

 

Батьки 

Найпопулярнішим порталом з обраних для батьків є сайт «Земельний 

портал України» [27]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 28,39%. 

Основними кольорами гамми є: білий, зелений, жовтий. 
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Структура сайту представляє собою лендінго-подібну структуру, вміст 

якої змінюється з переходом по категоріям, навігаційне меню по категоріям 

розташоване зверху, є пошук, сортування за категоріями, особистий кабінет. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.22. 

 

 

Рисунок 1.22– Структура сайту https://zem.ua/uk/ 
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Комбінація кольорів на даному сайті частково збігається з потрібним 

настроєм, що потрібний для цільової аудиторії, хоч і є досить теплою, але за 

рахунок структури сайту все-одно створюється відчуття серйозності. 

Однак, для кращого приваблення користувачів було вирішено при 

роботі над шаблоном замінити жовтий колір на синій. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

портал, таблиця з даними міститься в таблиці А.5. 

Люди похилого віку 

Найпопулярнішим порталом з обраних для похилих є сайт «Новини 

України та світу» [28] 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 19,66%. 

Основними кольорами гамми є: білий, чорний, бірюзовий. 

Структура сайту представляє собою лендінго-подібну структуру, вміст 

якої змінюється з переходом по категоріям, навігаційне меню по категоріям 

розташоване зверху, навігаційне меню по сайту розташоване в хедері,  є 

пошук, сортування за категоріями, особистий кабінет. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.23. 

Кольорова гама даного сайту цілком підходить під вимоги цільової 

аудиторії, вона строга за рахунок-чорно-білого контрасту, але бірюзові 

елементи і велика кількість зображень розбавляють насиченість і додають 

легкості в сприйнятті. 

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

портал, таблиця з даними міститься в таблиці А.5. 
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Рисунок 1.23– Структура сайту  https://new-s.com.ua/ 

Пенсіонери 

Найпопулярнішим порталом з обраних для пенсіонерів є сайт 

«Национальная служба новостей» [29]. 

Доля відвідувань цього сайту серед цільової аудиторії найбільша, і 

становить 21,83%. 

Основними кольорами гамми є: білий, темно-голубий, коричнево-

жовтий. 

Структура сайту представляє собою лендінго-подібну структуру, вміст 

якої змінюється з переходом по категоріям, навігаційне меню по категоріям 

розташоване зверху, навігаційне меню по сайту розташоване в хедері,  є 

пошук, сортування за категоріями. 

Скриншот сайту наведено на рисунку 1.24. 
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Рисунок 1.24– Структура сайту https://nsn.fm/ 

 

Кольорова гама збігається з потребами цільової аудиторії, хоч і 

холодна за рахунок комбінації голубого й білого, однак наявність жовтих 

елементів додає їй тепла. Структура сайту відповідає вимогам, вона проста й 

функціональна.  

Окрім обраного сайту було також проаналізовано 39 сайтів з категорії 

каталог, таблиця з даними міститься в таблиці А.4. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Мета та задачі роботи 

 

 

Для вирішення проблеми вибору оформлення сайту потрібно 

розробити сервіс, що надаватиме можливість швидко та при мінімальній 

участі користувача видавати потрібні шаблони оформлення. 

Неможливо зберігати всі шаблони на девайсі користувача, тому 

зберігання всіх шаблонів та формування готових макетів сайтів будуть 

проходити на сервері. 

Для полегшення розуміння процесу вибору шаблону та причин такого 

вибору потрібно на сайт додавати інформацію про вибрану категорію 

цільової аудиторії, типу сайту та бізнес цілей, щоб користувач розумів 

причини, з яких йому було виведено той, чи інший шаблон. 

Згідно до методики вибору оформлення сайту користувач повинен 

обов’язково ввести два показники: тип сайту, та категорію цільової аудиторії. 

Опціональним показником є бізнес-цілі користувача, однак і можливість їх 

введення необхідно реалізувати. 

Результати вибору шаблону відповідно до введених показників 

реалізувати, як перехід на нову сторінку сайту, де користувач може 

переглянути отримане оформлення сайту та, при бажанні, скачати 

програмний код виведеної сторінки, який зможе редагувати відповідно 

власних потреб. Це буде виконувати окремий модуль додатку. 

Роботу сервісу реалізувати у відповідності до шаблону MVС. 

Моделлю виступатимуть проаналізовані і визнані найпопулярнішими у 

вибраної цільової аудиторії сайти, на основі яких і будуть створені шаблони 

для додатку. 
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Представленням буде виступати власне готовий сайт-шаблон та його 

програмний код. 

Контролером буде інтерфейс додатку, в якому користувач вказує 

необхідні показники й приймає рішення щодо завантаження коду. 

Внутрішню структуру сайту краще зробити максимально простою, 

такою, що не містить вкладених сторінок, а форми для введення показників, 

та інформацію про показники розмістити на одній сторінці. 

Зовнішня структура також не повинна бути перевантаженою 

різноманітними елементами. 

Для виконання сайтом зазначеного функціоналу він повинен мати 

декілька полів для вводу потрібних значень, кнопку відправки форми для 

обробки сервером та поля з інформацією про обрані показники. 

Схематично зовнішня структура сторінки сайту матиме вигляд 

зображений на рисунку 2.1. 

.  

Рисунок 2.1. – Зовнішня структура сайту 

 

Детальне планування робіт наведено в додатку Б. 
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2.2 Засоби і методи реалізації 

 

 

2.2.1 Макетування сторінок 

Для виконання роботи над інтерфейсною частиною будуть використані 

такі засоби: 

 HTML [31] – мова гіпертекстової розмітки веб-сторінок, 

використовується для побудування основної структури 

клієнтської частини; 

 CSS [33] – каскадні таблиці стилів, використовуються для 

оформлення клієнтської частини; 

 Bootstrap – фреймворк з шаблонами оформлень сайтів, 

використовується для оформлення клієнтської частини. 

Макетування сторінок здійснюється за допомогою засобів HTML і CSS.  

«Футер» основної сторінки відведено під контактну інформацію автора 

сайту 

2.2.2 Реалізація логіки роботи додатку 

Логіка додатку виконана за допомогою PHP  i JavaScript. Основні дії 

при передачі даних та збереженні коду виконуються завдяки PHP, а для 

надання інтеративності (формування оформлення та графічних елементів) 

виконується завдяки JavaScript [34]. 

Панель що надає інформацію про введені типи сайтів і цільової 

аудиторії виконана для контролю обраних параметрів користувачем. 

При проектуванні додатку було вирішено обрати PHP як більш просту і 

структуровану мову для передачі даних та формування шаблонів сторінок 

сайтів на стороні серверу. 

Також для роботи додатку необхідні Composer та PHPWord. 
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Середовищем програмування було вирішено обрати PHP Storm, через 

його ключові властивості: 

 інтелектуальний редактор PHP коду з підсвічуванням синтаксису, 

автодоповнення коду, розширеними настройками форматування 

коду та запобігання помилок; 

 підтримує PHP 7.2-5.3, генератори, співпрограми і всі 

синтаксичні поліпшення; 

 має вбудований HTML, CSS, JavaScript редактор. Налагодження і 

модульне тестування для JS. Підтримка HTML5, CSS, Sass, SCSS, 

Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, ECMAScript 

Harmony, Emmet і інших передових технологій веб-розробки; 

 повний набір інструментів для фронтенд-розробки; 

 Live Edit: зміни в коді можна миттєво переглянути в браузері без 

перезавантаження сторінки. 

2.2.3 Вибір параметрів оформлення 

В процесі аналізу предметної області було виділено категорії сайтів, 

вікові групи цільової аудиторії та бізнес цілі, з урахуванням яких буде 

проводитися підбір параметрів оформлення сторінок сайту, що генеруються. 

На основі аналізу статистичних даних щодо відвідуваності сайтів, 

обрано основні параметри оформлення для кожноної категорії, кожної 

вікової групи з урахуванням бізнес-цілей.За цими покахникаим будуть 

складені відповідні шаблони сторінок. 

Для вибору макету та оформлення мсторінки потрібно виконати кілька 

послідовних дій для вибору макету та оформлення сайту. Щоб більш точно 

представити процес обирання параметрів, побудовано дерево рішень, 

Фрагмент якого наведено на рис. 2.2. Повний процес представлено на рис.  

Цей порядок дій у вигляді дерева рішень частково наведено на рис. . 

Повністю дерево рішень наведено в додатку В. 
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Рисунок 2.2 – Дерево прийняття рішень (фрагмент) 

 

Загалом процес вибору шаблону і оформлення можна описати 

наступним чином: 

 перевірка на відповідність вхідних даних до категорії: 

o перехід до перевірки цільової аудиторії: 

 вибір шаблону відповідної категорії; 

 вибір оформлення для відповідної цільової аудиторії; 

 перевірка на відповідність вхідних даних бізнес-

цілей; 

 додавання елементу, що відповідає бізнес-цілі; 

 перехід до перевірки наступної бізнес-цілі; 

o перехід до перевірки на відповідність наступній категорії. 
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3 МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

Схема роботи програмного додатку, який розробляється, представлено 

на  рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема роботи додатку 

 

Згідно схеми програмний комплекс складається з двох підсистем: 

 вибір шаблону з колекції; 

 дописування елементів бізне-цілей до шаблону. 

Скрипт вибирає потрібний шаблон відповідно до введених даних і 

додає елементи згідно обраних бізнес-цілей. 
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3.1 Структурно-функціональна модель процесу вибору 

оформлення сайту 

 

 

Для розуміння роботи сервісу було змодельовано його роботу у 

відповідності до принципів методології IDEF0. 

Структурно-функціональна модель представлена у формі to-be. На 

рисунку 3.2 представлено контекстну діаграму побудованої структурно-

функціональної моделі. 

 

 

Рисунок 3.2 – Функціональна модель А-0 

 

Основною функцією сервісу, що розробляється, є підтримка вибору 

оформлення сайту. Саме ця робота прийнята в якості головної функції 

моделі. 
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Вхідними даними є бажаний тип сайту, цільова аудиторія та бізнес-

цілі, які вводить користувач. 

Вихідними є шаблон сайту, що відповідає потребам користувача. 

Управлінням виступає методика вибору шаблону сайту, наведена в 

пункті 1.2 даної роботи. 

Механізмами виступатимуть користувач та власне сам додаток. 

Для кращого розуміння роботи системи проведемо декомпозицію даної 

моделі до рівня А0, результати декомпозиції зображено на рисунку 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Декомпозиція рівня А0 

 

Згідно моделі система працює наступним чином: 

1) користувач, використовуючи інтерфейс, що є частиною веб-системи 

вводить свої вхідні дані; 

2) шаблон сайту вибирається з колекції відповідно до введених вхідних 

даних; 
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3) вибраний шаблон доповнюється відповідно вибраних бізнес-цілей; 

4) сформований шаблони виводиться на екран користувача. 

В результаті роботи додатку користувач отримує потрібний йому 

шаблон сайту ,доповнений елементами, що відповідають бізнес-цілям. 

 

 

3.2 Концептуальне моделювання 

 

 

Для того, щоб описати наш сервіс на концептуальному рівні нам 

знадобиться діаграма прецедентів, також відома як Use Case діаграма. 

Результати моделювання зображено на рисунку 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Use-Case діаграма 

 

Згідно структури і логіки роботи сервісу при моделюванні буде 

декілька акторів : Користувач та Система. 

Дії Користувача: 
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 введення вхідних даних – вибір вхідних даних для системи для 

подальшого вибору шаблону з колекції. Дані можуть бути такі: 

o тип сайту; 

o цільова аудиторія; 

o бізнес-цілі. 

 Перегляд методики вибору шаблону – перегляд методики за якою 

здійснюється вибір шаблону для перевірки правильності 

отриманих результатів. 

o завантаження файлу , що містить в собі методику 

розрахунку для можливості перегляду методики розрахунку 

офлайн; 

o роздруковка методики розрахунку, для підшивки в архів або 

для іншого документообігу на підприємстві. 

Дії Серверу: 

 вибір шаблону дизайну відповідно до введених даних; 

 вибір елементів відповідно введених бізнес-цілей; 

 модифікація шаблону відповідно бізнес-цілей; 

 виведення модифікованого шаблону. 

Для нагляднішого представлення переходів управління було вирішено 

побудувати діаграму переходів. 

Діаграма переходів зображена на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Діаграма переходів 

 

Згідно структури додатку маємо 1 об’єкт і 2 суб’єкта. 

Суб’єктами виступають Користувач і Сервер. 

Об’єктом виступає Сайт. 

Керуючись логікою роботи додатку і зображенням на діаграмі можемо 

бачити наступну схему переходів: 

• користувач вводить вхідні дані на сайт; 

• сайт передає дані на сервер; 

• сервер вибирає шаблон згідно вхідних даних; 

• після вибору шаблон доповнюється згідно обраних бізнес-цілей; 

• після доповнення доповнений шаблон виводиться на екран 

користувачеві. 
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3.3 Розробка шаблонів 

 

 

В рамках роботи над проектом необхідно змоделювати шаблони сайтів 

які будуть використані для відображення користувачеві і змінені відповідно 

до цільової аудиторії та обраних бізнес-цілей. 

3.3.1 Моделювання шаблону лендінгу 

Згідно специфіки лендінгів вони мають наступні функціональні блоки, 

що називаються екранами, через те, що відповідний функціональний блок 

має величину саму розміром з екран користувача. Список блоків , що буде 

використано для шаблону наступний: 

 привітальний екран; 

 розповідь про проект; 

 зрозумілі вигоди, або список тезисів; 

 блоки довіри в яких міститься або інформація про персонал 

організації або відгуки клієнтів; 

 цільова дія (форма реєстрації, мотивуюча кнопка, контакти, 

тощо). 

Загальна структура шаблону лендінгу наведена на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Структура шаблону лендингу 

 

3.3.2 Моделювання шаблону форуму 

Форум являє собою платформу для обговорення різних тем і обміном 

думок, тому, логічно, що він складається з наступних блоків: 

 інформація про форум; 

 розділи з кількістю тем і повідомлень; 

 теми. 

Шаблон форуму, що буде використано, наведено на рис.3.7. 
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Рисунок 3.7 – Структура шаблону форуму 

 

3.3.3 Моделювання шаблону магазину 

Інтернет-магазини повинні приваблювати покупця і допомагати йому 

вибрати потрібний товар, тому мають наступні елементи: 

 зображення, що відповідає продукції  або логотип; 

 категорії товарів; 

 фільтри для пошуку потрібного товару (ціна, матеріал, тощо); 

 зображення товару і інформація про нього. 

Шаблон інтернет-магазину, що буде використано, наведено на рис.3.8. 
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Рисунок 3.8 – Структура шаблону інтернет-магазину 

 

 

3.3.4 Моделювання шаблону каталогу 

Сайт каталог це зібрання різноманітних матеріалів, що стосуються 

різноманітних тем. Тема і матеріали можуть бути будь-якими.  

Сайт каталог, що не надає функцій магазину зачасту підтримується за 

рахунок пожертв або вбудованої реклами. 

З огляду на специфіку такого сайту для внесення на шаблон було 

обрано наступні елементи: 

 розділ каталогу( наприклад,  автомобілі, медицина, тощо); 
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 категорія розділу(наприклад, для розділу «автомобіль»: марка і 

рік випуску автомобілю або різні галузі медицини, накшталт 

педіатрії, хірургії, тощо); 

 підкатегорія(наприклад, для автомобілів: тип кузову, 

комплектація, для медицини :клініки, процедури і тд.); 

 реєстрація/авторизація для додання власних пунктів в каталог; 

 рекламний блок. 

Шаблон каталогу, що буде використано, наведено на рис.3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Структура шаблону каталогу 
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3.3.5 Моделювання шаблону порталу 

Сайт портал поміж інших сайтів надає найбільше можливостей для 

доступу до різноманітних новин, статей за обраною тематикою, веб-сервісів, 

оголошень, деякі навіть надають поштовий сервер. 

 

 

Рисунок 3.10 – Структура шаблону порталу 

 

Відповідно до заявлених характеристик для сайту порталу було 

винесено наступні елементи: 

 логотип; 

 категорії матеріалів; 

 авторизація або реєстрація; 

 блок доступу до сервісів; 
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 блок оголошень; 

 матеріали згідно категорії; 

 футер з контактною інформацією. 

Шаблон порталу, що буде використано, наведено на рис.3.10. 
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4 РОЗРОБКА ДОДАТКУ 

 

4.1 Створення головної сторінки 

 

 

Форма для введення вхідних даних є ключевим елементом, необхідним 

для роботи додатку, тому її створення є першочерговою задачею. 

Дана форма повинна містить 3 випадаючих списка, відповідно до трьох 

характеристик , що впливатимуть на шаблон сайту і кнопку підтвердження, 

що відправлятиме запит з вибраними параметри для обробки скриптом. 

Випадаючі списки, що містять характеристики цільової аудиторії і 

базового макету сайту містять в собі 5 пунктів, список, що містить бізнес-цілі 

містить 4 пукти. 

Готова форма з усіма необхідними елементами і стилями зображена на 

рис. 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Форма введення даних 

 

Для кращого розуміння вибраних даних для користувача було 

вирішено під формою виводити короткий опис кожного з параметрів і його 

вплив на майбутній сайт. 
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Щоб не виводити усю інформацію відразу і не перевантажувати увагу 

користувача, було вирішено реалізувати відображення лише тих параметрів, 

що вибрав користувач. 

Для цього було створено JavaScript скрипт, що орієнтуючись по id 

елементів відображає лише, ті що відповідають обраним параметрам, а інші 

приховують, даний фрагмент коду відповідає за відображення елементів, що 

стосуються цільової аудиторії майбутнього сайту: 

window.onload = function show () { 
    document.getElementById("site").addEventListener("click", show, false). 
    var e = document.getElementById("site"). 
    var siteSel = e.options[e.selectedIndex].value. 
    console.log(siteSel). 
    switch (siteSel) { 
        case "landing": 
            document.getElementById("s1").style.display = "block". 
            document.getElementById("s2").style.display = "none". 
            document.getElementById("s3").style.display = "none". 
            document.getElementById("s4").style.display = "none". 
            document.getElementById("s5").style.display = "none". 
 
            break. 
        case "forum": 
            document.getElementById("s1").style.display = "none". 
            document.getElementById("s2").style.display = "block". 
            document.getElementById("s3").style.display = "none". 
            document.getElementById("s4").style.display = "none". 
            document.getElementById("s5").style.display = "none". 
            break. 
        case "shop": 
            document.getElementById("s1").style.display = "none". 
            document.getElementById("s2").style.display = "none". 
            document.getElementById("s3").style.display = "block". 
            document.getElementById("s4").style.display = "none". 
            document.getElementById("s5").style.display = "none". 
            break. 
        case "catalog": 
            document.getElementById("s1").style.display = "none". 
            document.getElementById("s2").style.display = "none". 
            document.getElementById("s3").style.display = "none". 
            document.getElementById("s4").style.display = "block". 
            document.getElementById("s5").style.display = "none". 
            break. 
        case "portal": 
            document.getElementById("s1").style.display = "none". 
            document.getElementById("s2").style.display = "none". 
            document.getElementById("s3").style.display = "none". 
            document.getElementById("s4").style.display = "none". 
            document.getElementById("s5").style.display = "block". 
            break. 
    } 
 

Відображення інших двох показників реалізовано таким самим чином. 
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Також, для полегшення позиціонування елементів на сайті, та 

збільшення його привабливості було вирішено використовувати фреймворк 

Twitter Bootstrap. 

Інформаційні елементи було вирішено реалізувати у вигляді рядка, що 

міститиме ілюструюче зображення вибраного параметру, а також текстове 

пояснення. 

Вигляд інформаційних елементів наведено на рис 4.2. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Інформаційні елементи сайту 

 

Футер сторінки було вирішено не перенавантажувати елементами, 

включивши в нього лише адресу електронної пошти виконавця роботи. 

Футер зображено на рис. 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – «Футер» основної сторінки 
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Також, було вирішено додати сторінку, на якій користувач зможе 

повністю переглянути методику вибору шаблонів для сайтів. 

Сторінка містить 1-й пункт даної роботи і доступна для пеерходу 

шляхом натиснення на напис «Як це працює». 

Сторінку для перегляду методики вибору шаблонів наведено на рис 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Сторінка для перегляду методики вибору шаблонів 

 

Перейти на основну сторінку користувач може натиснувши на фразу 

«Повернутись до вибору сайту». 

Загалом розробка сайту влася згідно макету, який було розроблено в 

рамках даної роботи та  описано раніше. 

Для стильового оформлення як сайту додатка, так і сторінок 

створюваних сайтів, було розроблено відповідні переліки стилів. 
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4.2 Створення скрипта обробки 

 

 

Загальна логіка роботи скрипта наступна. 

1. Дані передані з форми зчитуються і записуються в змінні. 

2. Змінні перевіряються на відповідність до існуючих типів 

шаблонів. 

3. Після визначення того, який шаблон потрібно обрати змінні 

перевіряються на відповідність певній цільовій аудиторії. 

4. Встановивши відповідності створюється новий файл, беручи за 

шаблон розмітки попередньо опрацьовані шаблони сайтів, що 

були виконані згідно макетів, до яких дописуються стилі, що 

відповідають цільовій аудиторії. 

5. Після визначення зовнішнього вигляду сайту , перевіряються 

передані бізнес-цілі. 

6. Після встановлення обраних бізнес цілей до отриманого 

результуючого файлу дописуються елементи, що відповідають 

поставленим бізнес-цілям. 

7. Користувач перенаправляється на отриманий результат для 

перегляду. 

Наступний фрагмент коду ілюструє процес вибору для лендінгу і 

аудиторії «Одинаки». 

 

$site = $_GET["site"]. 
$aud = $_GET["auditory"]. 
$target = $_GET["target"]. 
console_log($site). 
if($site == "landing") { 
    if ($aud == "sole") { 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\landing.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
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        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/landing/landing_sole.css\" />". 
        if ($target == "trade") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if ($target == "info") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "entertainment") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "blog") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/' . $filename, $s, FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/" . $filename. 
        redirect($url). 
    } 
 
 

Побудова сайтів виконується згідно макетів наведених в пункті 3.3 

даної роботи. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Аналіз ринку і пропозицій сервісів для самостійного створення веб-

сайтів показав, що ринок насичений якісною продукцією, яка, одначе, 

орієнтована скоріше на досвідчених користувачів, в той час як новачку вкрай 

важко в ній зорієнтуватися, зокрема, обрати потрібний макет сторінок та 

оформлення сайту. 

Було вирішено створити власний сервіс, що надасть можливість 

новачкам не вивчати безліч інформації, а сформувати потрібний дизайн 

опираючись лише на декілька простих показників. 

Для формування коректних шаблонів оформлення сайту було вибрано 

та проаналізовано близько 200 сайтів різних категорій, критерій розгляду – 

відвідуваність сайту. Визначено характеристики верстки і кольорової гами 

найбільш відвідуваних сайтів. 

В результаті аналізу проекту та його мети, було проведено 

декомпозицію проекту методом SMART, виділено структурні елементи 

розробки, а також сплановано процес розробки, відображення плану робіт 

зображено на діаграмі Ганта.  

Також було проведено планування ризиків. Виявлені ризики було 

оцінено за ймовірністю виникнення, впливом на проект та за втратами для 

проекту, складено план реагування на ризики. 

За арезультатами моделювання складено структурно-функціональну 

модель виконання процесу вибору оформлення сайту з використанням 

розробленого програмного додатку, створено схему роботи додатку. Роботу з 

додатком описано за допомогою Use-Case діаграми та діаграма переходів. 

Для забезпечення формування HTML-кодiв було розроблено моделi 

шаблонiв сторiнок, якi будуть згенерованi як продукт роботи додатку. 
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Запланований проект було реалізовано відповідно до вимог, що 

висувалися, з забезпеченням всіх функціональних можливостей. 

В майбутньому планується розвивати й розширювати проект, додаючи 

можливість користувачеві перетягувати окремі елементи сайту за допомогою 

технології Drag and Drop, а також додати по декілька варіантів шаблонів для 

різних комбінацій категорій сайтів та цільової аудиторії. 
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ДОДАТОК А 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ВІДВІДУВАНОСТІ САЙТІВ 

 

 

Таблиця А1 – Сайти лендінги 

 

Адреса Колір 1 Колір 2 Колір 3 Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

https://www.raleigh.co.uk/centros/ Чорний Белый Светло-коричневый70.09% 29.91% 9,55 23,66 25,91 22,49 11,88

https://maslo.ai/ Белый светло-синийТемно синий59.07% 40.93% 20,61 35,72 18,93 11,87 8,05

https://www.roland.com/global/products/lx700_series/Белый Черный Блекло-красный73.79% 26.21% 20,73 31,84 22,51 13,65 7,48

https://invest.userbot.ai/ Белый Светло-розовыйСветло-синий58.07% 41.93% 20,89 33,26 19,31 12,67 8,60

https://miro.com/ Белый Оттенки синегоЖелтый 61.53% 38.47% 19,12 41,12 21,13 10,47 5,29

https://www.petalcard.com/ Белый Бирюзовый Желтый 54.73% 45.27% 22,16 28,93 22,19 14,13 8,39

https://www.airbnb.ru/host/experiencesБелый Бирюзовый Желтый 43.85% 56.15% 14,06 44,29 21,27 11,67 6,26

https://www.balsoy.fr/ Белый Черный Кремово-желтый57.61% 42.39% 20,44 38,54 19,23 10,81 7,21

https://rocketbank.ru/new-app Белый Черный Оражневый61.24% 38.76% 20,42 50,77 17,63 7,09 2,94

https://www.catchfishandchips.com.au/Белый Синий Красный 57.99% 42.01% 20,89 33,26 19,31 12,67 8,60

https://spicynospicy.com.ua/en/ Белый Черный Оражневый51.25% 48.75% 16,28 43,64 20,3 10,54 6,20

https://toggl.com/ Фиолетовый Желтый Красный 61.95% 38.05% 20,48 36,69 21,51 11,69 6,16

https://circle.squarespace.com/what-is-circleБелый Светло-серыйЧерный 51.25% 48.75% 19,12 41,12 21,13 10,47 5,29

http://oranjebitter-rotterdam.nl/ Оранжевый Бирюзовый Светло-розовый59.70% 40.30% 22,33 31,01 19,09 13,03 8,87

https://notpot.com/ Бирюзовый Светло-розовый Желтый 35.66% 64.34% 28,29 32,59 18,16 10,53 6,64

https://australianemu.com/en/ Белый Золотой Серебрянный57.61% 42.39% 20,44 38,54 19,23 10,81 7,21

https://rbk.money/ Белый Зеленый Синий 58.49% 41.51% 11,98 51,04 22,85 8,58 4,00

https://mnfst.com/ Белый Зеленый Светло-оранжевый52.66% 47.34% 22,16 37,06 18,9 11,01 7,02

https://titan.viita-watches.com/en/ Белый Черный 51.16% 48.84% 15,22 27,86 24,4 17,60 9,96

https://fontface.ninja/ Белый Бирюзовый Черный 60.12% 39.88% 23,36 35,79 18,72 10,89 7,06

https://www.revolut.com/ Белый Голубой Серый 62.73% 37.27% 18,35 36,21 23,61 11,97 6,38

https://activecollab.com/features Белый Голубой Серый 58.07% 41.93% 21,05 34,08 21,05 12,21 7,42

https://bryant.dental/ Белый Черный Голубой 59.26% 40.74% 18,56 29,62 20,02 15,02 10,07

https://unawheel.eu/ Белый Зеленый Синий 53.47% 46.53% 22,25 30,79 18,67 12,80 9,47

https://www.dipseastories.com/ Белый ОранжевыйСиний 51.29% 48.71% 19,56 30,61 21,24 14,04 9,20

https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/eqc/the-new-eqc/Белый Черный 71.07% 28.93% 15,62 28,95 23,18 16,29 9,87

https://www.yeticycles.com/bikes/sb150Белый Черный Бирюзовый73.64% 26.36% 15,22 27,86 24,4 17,60 9,96

https://www.mont-roucous.com/boutique/Белый Синий Персиковый35.04% 64.96% 15,23 35,08 21,68 10,92 10,22

https://www.lobster.es/ Белый Светло-голубойБлекло-красный56.45% 43.55% 12,44 27,58 22,69 16,16 11,95

https://www.flixxo.com/#/ Насыщено-синийБелый Желтый 60.95% 39.05% 22,95 31,03 19,1 12,55 8,81

https://job.alfabank.ru/ Темно-серый Белый Красный 51.16% 48.84% 10,06 45,65 24,27 12,15 5,79

http://rollerdrom.elbargo.ru/ Белый Красный Серый 58.07% 41.93% 20,89 33,26 19,31 12,67 8,60

http://tornado.fly-phone.ru/ Белый Черный Голубой 58.07% 41.93% 22,25 30,79 18,67 12,80 9,47

http://smartfasad.ru/#0 Белый Серый Оранжевый54.73% 45.27% 22,16 37,06 18,9 11,01 7,02

http://dinero.ru/ Белый Черный Серый 60.27% 39.73% 13,48 46,83 20,34 10,60 6,02

https://enjoyme.ru/box/ Светло-синий Кремово-желыйСветло-розовый30.17% 69.83% 11,08 50,34 22,43 10,04 4,63

https://www.bork.ru/eShop/Air-Cleaners/a803/?Серо-черный ОранжевыйБелый 46.21% 53.79% 9,34 42,75 24,35 13,44 7,34

https://www.shopify.com/free-trial Белый Синий Черный 55.92% 44.08% 23 34,68 20,49 11,61 6,51

https://tceh.com/ Серый Голубой Белый 62.60% 37.40% 17,95 50,61 17,87 7,51 4,11

https://ichibanvl.ru/ Белый Красный Черный 81.23% 18.77% 8,7 41,32 26,15 13,65 7,70

Найпопулярніший 28,29 51,04 26,15 22,49 11,95

Адреса https://notpot.com/ https://rbk.money/ https://ichibanvl.ru/ https://www.raleigh.co.uk/centros/https://www.lobster.es/
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Таблиця А2 – Сайти форуми 

 

 

Адреса Колір 1 Колір 2 Колір 3 Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

https://forums.drom.ru/ Белый Черный Красный 71.85% 28.15% 11,07 43,65 24,55 12,34 6,35

https://www.e1.ru/talk/forum/ Белый Серый Оранжевий51.43% 48.57% 9,47 36,76 24,01 15,17 10,44

https://forum.littleone.ru/ Бело-коричневыйСветло-коричневыйЗеленый 28.82% 71.18% 11,31 45,27 22,46 11,85 6,73

http://4pda.ru/forum/index.php?act=idxБелый Синий Голубой 76.06% 23.94% 18,13 42,11 20,78 10,48 5,78

http://www.yaplakal.com/forum/ Серый Синий Красный 63.93% 36.07% 12,9 36,04 22,57 14,51 9,67

http://forum.rcmir.com/index.php Белый Синий Серый 68.53% 31.47% 15,66 38,43 21,98 13,06 7,73

https://forum.sibmama.ru/ Серый Синий Красный 24.76% 75.24% 12,31 45,69 20,96 11,88 7,08

https://forum.onliner.by/ Белый Желтый Синий 53.31% 46.69% 12,89 39,42 22,63 12,76 8,95

http://forum.ixbt.com/ Белый Серый Сине-фиолетовый57.90% 42.10% 27,47 38,19 17,33 9 5,61

https://vse.kz/ Белый Серый металикЧерный металик41.24% 58.76% 15,71 47,41 19,3 10,02 5,89

http://forum.worldoftanks.ru/ Белый Черный Красный 73.36% 26.64% 28,29 36,8 16,33 9,68 6,14

https://www.bmwclub.ru/forums/ Белый Серый Синий 74.80% 25.20% 10,08 42,68 25,59 12,69 6,58

https://talks.by/ Белый Синий Красный 49.47% 50.53% 12,55 42,67 23,67 11,69 7,31

http://forum.tomsk.ru/forum/groups/Синий Белый Черный 68.53% 31.47% 15,66 38,43 21,98 13,06 7,73

https://yarportal.ru/ Белый Серый Черный 43.74% 56.26% 11,43 44,54 23,43 11,9 6,45

https://forum.gorod.dp.ua/forum.phpСерый Светло-серыйБелый 48.82% 51.18% 10,73 38,19 24,68 14,53 8,36

http://forum.ru-board.com/ Белый Серый Синий 76.10% 23.90% 14,72 40,56 23,88 11,46 6,27

https://forums.goha.ru/ Белый Серый Черный 80.99% 19.01% 36,62 38,91 12,85 6,19 3,62

https://www.b17.ru/forum/ Белый Голубый Зелёный 29.99% 70.01% 19,27 40,86 19,45 11,17 6,42

https://prodota.ru/forum/ Белый Серый Красный 77.68% 22.32% 36,38 39,17 12,31 6,3 3,81

http://www.sql.ru/forum Серый Синий Черный 75.85% 24.15% 12,38 46,12 23,98 10,32 4,93

https://www.hip-hop.ru/forum/ Серый Белый Синий 67.97% 32.03% 34,43 40,75 13,41 6,42 3,32

https://forexdengi.com/ Белый Синий Черный 66.97% 33.03% 18,58 34,67 20,33 13,47 8,94

https://www.kleo.ru/webboard/ Белый Черный Красный 25.87% 74.13% 13,63 36,25 21,97 14,15 10,15

https://dota2.ru/forum/ Черный Белый Красный 80.52% 19.48% 41,11 39,15 10,77 4,81 2,78

https://www.blackhatworld.com/ Белый КофейныйСветло-желтый71.76% 28.24% 25,49 36,56 19,49 9,96 5,46

https://www.forumhouse.ru/forums Белый Блекло-серыйТемно-зелёный63.95% 36.05% 6,3 35,93 27,96 16,68 9,9

http://bvf.ru/forum/ Светло-голубоСиний Черный 51.81% 48.19% 12,31 42,92 23,08 12,57 6,73

http://forum.neverlands.ru/ Белый Черный Красный 63.39% 36.61% 20,86 35,33 19,13 12,14 8,31

http://forum.mfd.ru/forum/ Белый Синий Желтый 68.65% 31.35% 6,78 34,5 27,9 16,98 9,88

http://forum.sibnet.ru/ Зеленый Белый Черный 65.02% 34.98% 26,79 38,12 17,26 9,39 5,7

https://supermamki.ru/ Светло-серыйСиний Белый 21.98% 78.02% 10,83 50,72 23,46 9,21 4,45

https://old.ffclub.ru/forum/ Белый Блекло-желтыйЧерный 80.03% 19.97% 8,69 45,57 26,19 11,89 5,81

https://forum.grodno.net/ Белый Голубой Блекло-черный45.61% 54.39% 15,14 44,63 22,15 10,66 6,01

https://hardforum.com/ Чорний Жовтий Червоний 85.08% 14.92% 24,5 33,69 21,31 11,21 5,97

https://androidforums.com/ Синій Сірий Зелений 72.99% 27.01% 22,9 31,37 21,48 12,45 7,5

https://zismo.biz/ Белый Голубой Черный 66.40% 33.60% 28,17 45,14 14,42 6,84 3,6

http://www.ecigtalk.ru/forum/ Белый Голубой Серый 75.82% 24.18% 24,97 44,95 17 7,78 3,69

https://forum.mista.ru/ Белый Голубой Желтый 63.73% 36.27% 8,77 41,85 28,47 13,07 6,01

http://www.cyberforum.ru/ Белый Светло-голубой 78.49% 21.51% 21,02 45,83 18,79 8,46 4,04

http://waper.ru/group/1 Белый Светло-голубой 57.90% 42.10% 27,47 38,19 17,33 9 5,61

http://pesiq.ru/forum/ Белый Блекло-салатовыйЧерный 30.96% 69.04% 10,18 38,12 23,84 15,19 9,45

https://forum.guitarplayer.ru/ Серый Белый Оранжевый74.22% 25.78% 23,21 43,89 17,71 8,78 4,39

http://vip.karelia.pro/ Белый Серый Салатовый62.20% 37.80% 24,31 40,63 17,79 9,76 5,23

http://www.autolada.ru/ Светло-серыйСиний Белый 80.42% 19.58% 10,39 45,04 25,48 11,63 5,71

https://teron.online/ Оттенки зеленого Белый Желтый 58.52% 41.48% 12,48 42,84 23,28 12,1 6,73

Найпопулярніший 41,11 50,72 28,47 16,98 10,44

Адреса https://dota2.ru/forum/https://supermamki.ru/https://forum.mista.ru/http://forum.mfd.ru/forum/https://www.e1.ru/talk/forum/
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Таблиця А3 – Сайти магазини 

 

 

Адреса Колір 1 Колір 2 Колір 3 Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

https://www.wildberries.ru/ Белый Светло-фиолетовыйСиний 32.70% 67.30% 13,33 43,67 22,38 11,86 3,61

http://citilink.ru/ Белый ОранфевыйСиний 65.58% 34.42% 14,22 45,43 22,69 10,74 5,07

https://www.mvideo.ru/ Белый Черный Оранжевый56.88% 43.12% 15,37 47,13 21,65 9,9 4,43

https://www.ozon.ru/ Белый Синий Серый 48.25% 51.75% 13,72 42,95 22,24 11,98 6,64

https://www.dns-shop.ru/ Белый ОранжевыйЧерный 65.61% 34.39% 16,82 46,29 21,09 9,78 4,41

https://www.lamoda.ru/ Белый Черный Голубой 41.07% 58.93% 16,62 41,87 20,97 11,95 6,23

https://www.eldorado.ru/ Белый Зеленый Красный 54.66% 45.34% 14,23 45,33 22,66 10,73 5,3

https://www.svyaznoy.ru/?utm_referrer=&fa821dba_ipp_key=v1570011684843%2Fv3394bdc53be3fc299ccf57163aeca6afa04ab3%2FF1tKr9Qw0bDabYsvndt8%2fw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1570011684842%2fwRoDPJpmueQNoWA7%2f%2fdqUzAevruOxqTxY6two2Q%3d%3d&fa821dba_ipp_uid2=wRoDPJpmueQNoWA7%2f%2fdqUzAevruOxqTxY6two2Q%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1570011684842Белый Синий Желтый 61.78% 38.22% 17,2 46,41 21,28 9,44 4,2

https://technopoint.ru/ Белый ОранжевыйЧерный 70.64% 29.36% 15,62 46,7 21,93 9,8 4,42

https://petrovich.ru/ ОранжевыйБелый Черный 65.19% 34.81% 5,32 36,21 27,92 16,87 10,23

https://www.vseinstrumenti.ru/Белый Красный Черный 73.73% 26.27% 6,74 38,09 28 15,6 8,73

https://www.onlinetrade.ru/ Белый Синий Оранжевый63.56% 36.44% 10,46 45,45 24,95 11,51 5,6

https://apteka.ru/ Белый Синий Красный 31.63% 68.37% 10,42 41,81 22,29 13,83 8,46

https://www.bonprix.ru/ Белый Красный Черный 22.02% 77.98% 10,8 36,46 21,89 17,61 9,07

https://www.utkonos.ru/ Белый Зеленый Черный 35.98% 64.02% 11,75 42,71 22,59 12,66 7,21

https://www.komus.ru/ Белый Красный Серый 48.39% 51.61% 8,59 44,03 25,58 13,38 6,39

https://www.ulmart.ru/ Белый Красный Зелёный 66.05% 33.95% 10,44 43,89 24,82 12,64 6,09

https://www.detmir.ru/ Белый Синий Оранжевий25.06% 74.94% 7,53 61,71 20,75 6,27 2,92

https://www.sima-land.ru/ Белый Голубой Черный 34.26% 65.74% 10,53 47,58 23,77 10,92 5,53

https://www.ikea.com/ua/uk/ Белый Синий Желтый 38.04% 61.96% 16,29 31,89 23,58 14,42 8,88

https://shop.mts.ru/ Белый Красный Черный 53.31% 46.69% 13,88 43,91 22,97 11,28 5,76

https://www.holodilnik.ru/ Белый Синий Черный 50.89% 49.11% 8,13 41,53 25,67 13,94 8,06

https://www.kupivip.ru/ Черный Белый Розовый 28.90% 71.10% 10,8 40,43 23,73 14,17 8,26

https://www.petshop.ru/ Белый ОранжевыйГолубой 32.11% 67.89% 11,09 44,4 22,87 12,91 6,5

https://www.kolesa-darom.ru/Белый ОранжевыйГолубой 79.35% 20.65% 8,01 45,97 26,81 12 5,75

https://hoff.ru/ Белый Красный Черный 34.76% 65.24% 8,44 43,25 24,63 14 7,47

http://euroset.ru Белый Черный Желтый 61.15% 38.85% 17,05 48,17 21,52 8,51 3,58

https://www.220-volt.ru/ Белый Черный Желтый 73.69% 26.31% 6,58 38,31 28,35 15,6 8,46

https://www.officemag.ru/ Белый Красный Зеленый 42.69% 57.31% 9,46 46,81 24,95 11,86 5,34

https://leroymerlin.ru/ Белый Зеленый Желтый 54.82% 45.18% 7,26 41,47 27,05 14,33 7,58

https://faberlic.com/ Белый Черный Червоний 25.33% 74.67% 17,4 38,91 20,07 13,28 7,86

https://www.pult.ru/ Белый Черный Голубой 79.48% 20.52% 10 39,82 24,68 14,96 7,65

https://www.laredoute.ru/ Белый Черный Розовый 21.46% 78.54% 8,68 36,66 23,8 16,37 10,8

https://www.sportmaster.ru/ Белый Синий Красный 47.02% 52.98% 14,25 45,52 22,89 10,47 5,12

https://www.oldi.ru/ Белый Синий Красный 72.63% 27.37% 12,39 44,69 24,09 11,27 5,51

https://santehnika-online.ru/ Белый Синий Желтый 52.03% 47.97% 5,84 38,31 27,68 16,09 9,14

https://www.rbt.ru/?utm_referrer=Белый ОранжевыйЧерный 53.48% 46.52% 12,72 45,9 22,84 11,28 5,53

https://www.rendez-vous.ru/ Белый Черный Розовый 24.74% 75.26% 10,18 43,1 24,09 13,63 6,87

https://www.techport.ru/ Белый ФиолетовыйЖелтый 55.04% 44.96% 7,03 39,11 26,8 15,79 8,57

https://vstroyka-solo.ru/ Белый Зеленый Черный 62.31% 37.69% 5,52 35,41 27,25 17,41 10,73

https://gifts.ru/ Белый Серый Зеленый 45.21% 54.79% 11,67 48,16 21,75 10,99 5,35

https://www.autodoc.ru/catalogsБелый Красный Серый 81.89% 18.11% 7,8 43,72 26,74 13,45 6,46

Найпопулярніший 17,4 61,71 28,35 17,61 10,8

Адреса https://faberlic.com/https://www.detmir.ru/https://www.220-volt.ru/https://www.bonprix.ru/https://www.laredoute.ru/
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Таблиця А4 – Сайти каталоги 

 

 

Адреса Колір 1 Колір 2 Колір 3 Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

https://familyfriendlysites.com/ Белый Зеленый Салатовый56.15% 43.85% 31,38 32,3 15,5 9,57 6,74

http://www.incrawler.com/ Белый Синий 57.25% 42.75% 31,14 30,99 15,68 10,14 7,27

http://www.greenstalk.com/ Белый Зеленый Черный 53.98% 46.02% 36,78 35,18 12,98 6,87 4,76

http://www.rakcha.com/ Белый Синий Зеленый 57.24% 42.76% 34,4 33,34 13,98 8,44 5,88

http://www.joeant.com/ Белый Синий Персиковый55.71% 44.29% 26,67 30,94 1,32 11,42 8,15

http://www.nofollow.ru/ Белый Синий Зеленый 59.81% 40.19% 13,86 34,24 21,2 15,47 10,74

http://fis.ru/ Белый Голубий Черный 55.83% 44.17% 9,95 33,36 25,06 16,86 11,01

http://www.goguides.org/ Белый Синий Зеленый 57.53% 42.47% 30,18 31,28 15,64 10,51 7,37

http://www.octopedia.com/ Кремово-белыйЧерный Белый 55.60% 44.40% 37,74 33,63 12,75 7,33 4,96

http://www.info-listings.com/ Желтый Черный Белый 50.09% 49.91% 37,87 36,01 12,6 6,23 4,25

http://www.skaffe.com/ Белый Синий Красный 54.00% 46.00% 31,94 32,9 15,23 9,31 6,52

http://www.global-weblinks.com/ Белый Серый Синий 55.76% 44.24% 36,27 34,13 13,62 7,55 4,89

http://www.links2go.com/ Белый Серый Желтый 57.75% 42.25% 35,64 32,74 13,6 8,37 5,67

https://www.hudsonintegrated.com/ Белый Черный Синий 57.95% 42.05% 23,9 29,93 18,28 12,76 9,05

https://www.gimpsy.com Белый Желтый Красный 56.91% 43.09% 31,07 32,6 15,6 9,64 6,7

https://www.topspot.com/ Серый Желтый Черный 59.51% 40.49% 21,29 31,3 21,04 13,06 8,37

https://www.worldsiteindex.com/ Белый Зеленый Черный 55.66% 44.34% 32,89 32,77 14,82 8,96 6,26

https://mycounter.ua/ Білий Червоний Зелений 59.65% 40.35% 13,31 42,87 22,83 11,63 6,63

https://santehnica-centr.ru/ Белый Голубой Черный 55.12% 44.88% 14,98 33,71 21,78 15,89 9,95

https://pubhtml5.com/ Белый Зеленый Черный 49.62% 50.38% 19,96 32,02 20,74 12,9 9,1

https://www.cataloxy.ru/ Белый Голубой Желтый 44.09% 55.91% 9,59 38,32 23,84 15,4 9,46

https://shoone.ru/ Белый Синий Серый 42.49% 57.51% 12,15 39,43 22,93 14,59 8,16

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/ Белый Серый Синий 37.97% 62.03% 15,06 34,55 20,1 14,98 10,83

http://shops.pp.ru/ Белый Синий Черный 55.82% 44.18% 13,64 43,65 22,5 11,94 6,07

http://vsego.ru/ Желтый Красный Коричневый60.26% 39.74% 13,13 47,28 21,02 10,48 5,75

http://zabor.com/ Белый Синий Желтый 60.40% 39.60% 12,15 44,48 22,96 11,47 6,31

http://www.promotion.su/ Белый Бежевый Оранжевый57.79% 42.21% 13,19 43,08 21,8 12,12 6,84

https://webplus.info/ Бежевый ОранжевыйЗеленый 36.11% 63.89% 11,23 39,1 23,57 14,56 8,39

https://www.kadrof.ru/cat_exchange.shtmlБелый Голубой Черный 43.20% 56.80% 22,45 46,78 17,25 7,96 3,92

http://webcat.info/ Белый Голубой Черный 55.60% 44.40% 15,53 37,87 20,1 13,41 8,81

http://sabrina.ru/ Голубой Белый Светло-серый53.35% 46.65% 14,81 39,52 21,02 12,73 8,18

http://openlinks.ru/ Серый Желтый Синий 57.69% 42.31% 15,43 40,78 19,89 12,29 7,87

http://goon.ru/ Белый Синий Красный 55.10% 44.90% 15,65 49,05 20,82 8,44 4,5

http://refer.ru/ Белый ОранжевыйЧерный 56.97% 43.03% 14,12 40,48 22,09 12,09 7,66

http://topstat.ru/ Белый Серый Синий 56.08% 43.92% 15,59 37,41 20,06 13,52 9,14

https://mobissue.com/ Белий Синий Серый 55.72% 44.28% 22,58 29,01 20,32 13,12 9,51

http://moskvakatalog.ru/ Белый Синий Черный 45.01% 45.01% 8,78 35,28 22,76 16,73 11,52

https://ukraina.net.ua/ Сірий Синій Зелений 57.87% 42.13% 13,81 47,49 21,26 9,9 5,38

https://www.presspadapp.com/ Белый Синий Черный 58.08% 41.92% 21,61 28,44 20,43 13,72 9,72

http://www.irdir.info/ Белый Черный Синий 58.23% 41.77% 14,78 43,6 19,53 11,41 7,33

Найпопулярніший 37,87 49,05 25,06 16,86 11,52

Адреса http://www.info-listings.com/http://goon.ru/http://fis.ru/https://www.dcatalog.com/http://moskvakatalog.ru/
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Таблиця А5 – Сайти портали 

 

Адреса Колір 1 Колір 2 Колір 3 Чоловіки Жінки 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

https://www.i.ua/ Белый Синий Желтый 50.38% 49.62% 14,29 39,46 22,51 13,45 7,5

https://racurs.ua/ Белый Голубой Черный 54.26% 45.74% 7,82 28,84 25,57 18,74 13,31

http://ogo.ua/ Белый Красный Серый 39.00% 61.00% 10,17 44,67 21,95 13,14 7,8

https://khersondaily.com/ Белый Голубой Черный 47.70% 52.30% 7,04 28,75 27,3 18,93 13,06

http://guru.ua/ Белый Голубой Красный 41.63% 58.37% 11,4 45,21 23,42 11,77 6,17

https://gurt.org.ua/ Белый Синий Оранжевый38.50% 61.50% 11,8 38,21 23,97 15,52 8,31

http://casp-news.ru Белый Черный Зеленый 30.41% 69.59% 11,26 26,39 19,69 17,36 16,68

https://zem.ua/uk/ Белый Синий Зеленый 45.74% 54.26% 8,41 39,11 28,39 15,35 6,99

https://iclub.in.ua/ Белый Черный Оранжевый37.20% 62.80% 12,87 42,55 24,06 12,28 6,12

https://lifeinua.com/ Белый Черный Оранжевый68.10% 31.90% 9,89 47,23 25,93 11,02 4,73

https://outlook.live.com/ Белый Синий Красный 56.52% 43.48% 23,02 32,3 20,36 12,33 7,68

https://www.youtube.com/ Белый Светло-персиковыйЧерный 58.06% 41.94% 25,29 31,25 18,78 11,94 8

http://www.yadres.com/ Белый БирюзовыйЧерный 46.86% 53.14% 8,89 42,41 26,9 13,48 6,36

https://new-s.com.ua/ Белый Черный Темно-бірюзовий61.50% 38.50% 9,23 24,8 23,81 19,66 15,33

https://www.mos.ru/ Белый Черный Красный 58.06% 41.94% 10,06 38,63 24,04 14,75 8,62

http://www.mmenu.com/ Белый Зеленый Оранжевый25.11% 74.89% 13,02 42,49 20,45 12,87 8,44

http://mamadona.ru/ Белый Черный Розовый 34.71% 65.29% 13,01 44,42 22,58 11,48 6,3

http://www.join.ua/ Белый Серый Красный 53.63% 46.37% 10,74 28,64 21,83 17,29 14,48

http://www.visitsmolensk.ru/ Белый Черный Голубой 37.27% 62.73% 11,24 39,55 22,48 14,41 9,01

https://mediajobs.ru/ Белый Черный Красный 45.21% 54.79% 18,32 44,51 18,27 10,53 5,49

https://tvr.by/ Белый Красный Черный 50.51% 49.49% 13,01 36,66 22,34 14,07 10,47

https://sinoptik.ua/ Белый Синий Розовый 47.14% 52.86% 11,52 42,7 23,15 12,99 7,21

https://novostroyki.guru/ Белый Желтый Черный 38.41% 61.59% 7,68 37,38 24,7 16,25 10,33

https://tranzilla.ru/ Белый Зеленый Оранжевый44.04% 55.96% 23,14 42,94 16,97 9,64 5,04

https://www.unissu.com Белый Черный 56.88% 43.12% 18,66 30,43 21,37 14,5 9,24

https://pochta-polevaya.ru/ Белый Красный Синий 55.06% 44.94% 13,46 35,94 22,49 15,15 9,25

https://privatbank.ua/ Белый Багровый Розовый 51.59% 48.41% 13,88 24,68 23,16 12,47 5,91

https://blagoustroystvo24.ru/ Белый Зеленый Бирюзовый42.94% 57.06% 9,16 37,54 25 15,66 9,54

https://event.ru/ Белый Черный Оранжевый37.36% 62.64% 16,53 48,79 18,73 9,49 4,54

https://www.oneclickyakutsk.ru/Белый Черный Голубой 51.70% 48.30% 13,97 48,09 22,22 9,55 4,56

http://joyreactor.cc/ Белый Чорний Оранжевий76.49% 23.51% 31,26 37,98 14,86 8,25 4,92

https://www.normacs.info/ Белый Голубой Черный 61.92% 38.08% 6,67 37,07 26,36 16,68 9,58

https://mega-stroy.com/ Белый Красный Черный 54.34% 45.66% 9,98 33,54 24,04 16,98 11,14

https://www.houzz.ru/ Белый Черный Зеленый 35.51% 64.49% 9,46 37,16 23,02 15,71 10,74

https://machinebook.ru/ Белый Желтый Голубой 55.01% 44.99% 7,85 35,7 25,38 16,8 10,4

https://www.optnation.com/ Белый ОранжевыйЧерный 55.88% 44.12% 22,39 30,26 21,99 13,35 8,32

https://www.popmech.ru/ Белый Черный Оранжевый61.80% 38.20% 11,05 30,23 22,7 15,94 13,17

https://nsn.fm/ Белый Темно-голубийКоричнево-жовтий56.26% 43.74% 8,1 18,77 19,11 19,48 21,83

https://spb.napopravku.ru/ Белый Желтый Бирюзовый60.32% 39.68% 23,92 37,32 19,59 10,49 5,65

https://subscribe.ru/ Белый Черный Красный 44.09% 55.91% 13,71 35,72 21,36 15 9,92

Найпопулярніший 31,26 48,79 28,39 19,66 21,83

Адреса https://www.kinoostrov.ru/http://www.lvivport.com/https://zem.ua/uk/https://new-s.com.ua/https://nsn.fm/
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ДОДАТОК Б 

ПЛАНУВАННЯ РОБІТ 

 

 

Мета проекту тполягає у створенні веб-додатку, який дозволить, 

ввівши бажані користувачем вид сайту та цільову аудиторію, визначити та 

сгенерувати шаблон сайту, що відповідає вимогам користувача. 

Викоритсання такого додатку дозврлть прискорити роботу над кінцевим 

продуктом. 

S – проект надаватиме можливість визначити найкращий шаблон 

дизайну сайту згідно цільової аудиторії та виду сайту. 

M – за думкою експертів дозволить скоротити час та затрачені ресурси 

при виборі дизайну сайту. 

A – проект представляє інтерес для веб-розробки та дизайну. 

R – згідно поставлених задач проекту створення подібного продукту є 

можливим навіть силами студентів. 

T – з огляду на можливу складність проекту терміни його виконання 

розцінюються в термін від 3 до 6 місяців, залежно від умов і ризиків. 

 

Б.1 Планування змісту структури робіт 

При плануванні структури проекту було виділено наступні структурні 

елементи розробки: 

 проектування сайту; 

 визначення цілей розробки; 

 аналіз технічного завдання; 

 аналіз предметної області; 

 розробка структури сайту; 
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 розташування основних панелей; 

 розробка структури навігації; 

 створення дизайну сайту; 

 створення psd-макету; 

 вибір графічного стилю; 

 створення «бек-енду»; 

 формування колекції шаблонів 

 створення вибірки сайтів для подальшого аналізу відвідуваності 

 вибір сайтів для створення шаблонів 

 створення шаблонів 

 реалізація переходу до шаблону 

 реалізація підтримки бізнес-цілей 

 визначення можливих бізнес-цілей 

 створення елементів, що відповідають поставленим бізнес-цілям 

 введення елементів бізнес-цілей на шаблони 

 створення навігації. 

Окремим пунктом можна виділити створення самого веб-сайту. WBS-

діаграма, яка демонструє зв’язки між етапами виконання, наведена на 

рис. Б.1. 

Діаграма Ганта наведена на рис. Б.2. 

 

 



 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Діаграма WBS  
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Рисунок Б.2 – Діаграма Ганта 
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Б.2 Планування ризиків проекту 

Провівши аналіз проекту було виявлено такі ризики. 

1. Некоректний аналіз вибраних матеріалів. 

2. Відмова замовника від поточного дизайну сайту. 

3. Втрата напрацьованих матеріалів. 

4. Хвороба основного виконавця. 

5. Вимога замовника розмістити сервіс на платному хостингу. 

6. Зміна критеріїв за якими буде проводитися вибірка матеріалів. 

7. Некоректне відображення шаблонів сайтів 

Наведені ризики було оцінено за ймовірністю 

виникнення [3] (табл. Б.1), за втратами для проекту (табл. Б.2) та за степенем 

впливу (табл. Б.3). 

  

Таблиця Б.1 – Ймовірність виникнення 

 

Ймовірність R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

>60% Ймовірні 
 

+ 
     

40%-

60% 
Можливі + 

  
+ 

  
+ 

<40% 

Малоймовір

ні   
+ 

 
+ + 

 

 

Таблиця Б.2 – Величина втрат 

 

Втрати R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

> 7 

днів 

Максималь-

ні  
+ + 

    

3-7 

днів 
Середні + 

  
+ + + 

 

< 3 

днів 
Мінімальні 

      
+ 
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Таблиця Б.3 – Ступінь впливу 

Ймовірні R3   R2 

Можливі R7 R1,R4   

Малоймовірні   R5,R6   

  мінімальна середня максимальна 

 

Після оцінки ризиків було складено план реагування на 

ризики (табл. Б.4) 

 

Таблиця Б.4 – Реагування на ризики 

Ризик Реагування 

Некоректний аналіз вибраних 

матеріалів 

Підвищення числа консультацій з 

експертом. 

Відмова замовника від 

поточного дизайну сайту. 

Прохання до замовника надати готовий 

шаблон дизайну, що не буде змінюватися. 

Втрата напрацьованих 

матеріалів. 

Використання хмарних технологій, та 

системи версій.  

Хвороба основного 

виконавця 

Медичне страхування виконавця на 

випадок хвороби при роботі над проектом. 

Вимога замовника розмістити 

сервіс на платному хостингу 

Створення резервного фонду для 

розміщення сервісу, на який виділить гроші 

замовник. 

Зміна критеріїв за якими буде 

проводитися вибірка 

матеріалів 

Адаптація проекту під нові критерії вибірки 

Некоректне відображення 

шаблонів сайтів 

Підвищення кількості тестів готового 

продукту. 

 

 

 

 



 

 

 

  

Рисунок В.1 – Дерерво прийняття рішень  
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ДОДАТОК Г 

КОД ОСНОВНИХ МОДУЛІВ ДОДАТКУ 

 

Код скрипта для формування сайту 

<?php 
function console_log( $data ){ 
    echo '<script>'. 
  echo 'console.log('. json_encode( $data ) .')'. 
    echo '</script>'. 
} 
function redirect($url) 
{ 
    echo '<script>'. 
    echo 'window.location.href="'.$url.'".'. 
    echo '</script>'. 
} 
$site = $_GET["site"]. 
$aud = $_GET["auditory"]. 
$target = $_GET["target"]. 
console_log($site). 
if($site == "landing") { 
    if ($aud == "sole") { 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\landing.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/landing/landing_sole.css\" />". 
        if ($target == "trade") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if ($target == "info") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
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        if ($target == "entertainment") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "blog") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/' . $filename, $s, FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/" . $filename. 
        redirect($url). 
    } 
    if ($aud == "married") { 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\landing.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/landing/landing_married.css\" />". 
        if ($target == "trade") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if ($target == "info") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "entertainment") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
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src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "blog") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/' . $filename, $s, FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/" . $filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "parents") { 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\landing.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/landing/landing_parents.css\" />". 
        if ($target == "trade") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if ($target == "info") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "entertainment") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
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        } 
        if ($target == "blog") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/' . $filename, $s, FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/" . $filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "aged") { 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\landing.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/landing/landing_aged.css\" />". 
        if ($target == "trade") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if ($target == "info") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "entertainment") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "blog") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
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            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/' . $filename, $s, FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/" . $filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "old") { 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\landing.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/landing/landing_old.css\" 
/>". 
        if ($target == "trade") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if ($target == "info") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "entertainment") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
 
        } 
        if ($target == "blog") { 
 
            file_put_contents('results/' . $filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/' . $filename, $ss, FILE_APPEND). 
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        } 
        file_put_contents('results/' . $filename, PHP_EOL, FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/' . $filename, $s, FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/" . $filename. 
        redirect($url). 
    } 
}. 
 
/*FORUM SECTION*/ 
 
 
if($site == "forum"){ 
    if($aud == "sole"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\forum.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/forum/forum_sole.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
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            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }.. 
    if ($aud == "married"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\forum.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/forum/forum_sole.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
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        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "parents"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\forum.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/forum/forum_parents.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
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        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "aged"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\forum.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/forum/forum_aged.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "old"){ 
        $extension = 'html'. 
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        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\forum.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/forum/forum_old.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
} 
 
if($site == "portal"){ 
    if($aud == "sole"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
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        $file = file_get_contents('examples\portal.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/portal/portal_sole.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "married"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\portal.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
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                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/portal/portal_maried.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "parents"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\portal.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
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        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/portal/portal_parents.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "aged"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\portal.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/portal/portal_aged.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
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            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "old"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\portal.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/portal/portal_old.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
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            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
} 
 
if($site == "shop"){ 
    if ($aud =="sole"){ 
    $extension = 'html'. 
    $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
    $file = file_get_contents('examples\shop.html'). 
    /* 
            $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
            unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
    $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца строки*/ 
 
    file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
    $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/shop/shop_sole.css\" />". 
    if($target == "trade"){ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 



102 

 

 

 
    } 
    if($target == "info"){ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
    } 
    if($target == "entertainment"){ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
    } 
    if($target == "blog"){ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
    } 
    file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
    file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
    $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
    redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "married"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\shop.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/shop/shop_married.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
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            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "parents"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\shop.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/shop/shop_parents.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
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            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "aged"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\shop.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/shop/shop_aged.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 



105 

 

 

            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "old"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\shop.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/shop/shop_old.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
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        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
} 
 
if($site == "catalog"){ 
    if($aud == "sole"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\catalog.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/catalog/catalog_sole.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
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        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "married"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\catalog.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/catalog/catalog_married.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
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            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "parents"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\catalog.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/catalog/catalog_parents.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
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        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "aged"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\catalog.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" 
href=\"../assets/css/catalog/catalog_aged.css\" />". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
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        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
    }. 
    if ($aud == "old"){ 
        $extension = 'html'. 
        $filename = uniqid() . '.' . $extension. 
        $file = file_get_contents('examples\catalog.html'). 
        /* 
                $exploded = explode(PHP_EOL, $file).  // вместо PHP_EOL символ конца 
строки 
                unset($exploded[count($exploded) - 1]). 
        $file = implode(PHP_EOL, $exploded).   // вместо PHP_EOL символ конца 
строки*/ 
 
        file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
        $s = "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../assets/css/catalog/catalog_old.css\" 
/>". 
        if($target == "trade"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"cartbutton\"><img 
src=\"../images/business_cart.png\" alt=\"cart\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
 
        } 
        if($target == "info"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"informbutton\"><img 
src=\"../images/business_search.png\" alt=\"search\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "entertainment"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"newsbutton\"><img 
src=\"../images/business_news.png\" alt=\"news\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        if($target == "blog"){ 
 
            file_put_contents('results/'.$filename, $file). 
            $ss = "<a href=\"../index.html\" title=\"\" class=\"blogbutton\"><img 
src=\"../images/business_blog.png\" alt=\"blog\"></a>". 
            file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
            file_put_contents('results/'.$filename,$ss,FILE_APPEND). 
 
        } 
        file_put_contents('results/'.$filename,PHP_EOL,FILE_APPEND). 
        file_put_contents('results/'.$filename,$s,FILE_APPEND). 
 
        $url = "http://localhost:63342/Desing_adviser/results/".$filename. 
        redirect($url). 
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    }. 
} 

Код основної сторінки сайту 

<html> 
<meta charset="UTF-8"> 
<head> 
    <link rel="stylesheet" href="styles.css"> 
    <script src="displayment.js"></script> 
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/font-awesome.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css"> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" 
integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" 
crossorigin="anonymous"> 
</head> 
 
<body> 
 
<h1 align="center">ЗНАЙДИ СВІЙ ІДЕАЛЬНИЙ САЙТ</h1> 
<h3 align="center"><a href="instruction.html">Як це працює</a> </h3> 
<form class="sel_form" action="selector.php" method="get"> 
    <div> 
        <label for = "site">Виберіть бажану катeгорію сайту</label> 
    <select name="site" id="site"> 
            <option value="landing" >Лендінг</option> 
            <option value="forum">Форум</option> 
            <option value="shop">Магазин</option> 
            <option value="catalog">Каталог</option> 
            <option value="portal" >Портал</option> 
        </select> 
    </div> 
    <div> 
        <label for = "auditory">Виберіть бажану цільову аудиторію</label> 
        <select name="auditory" id="auditory"> 
            <option selected value="sole">Одинаки</option> 
            <option value="married">Молодь</option> 
            <option value="parents">Батьки</option> 
            <option value="aged">Люди похилого віку</option> 
            <option value="old">Пенсіонери</option> 
        </select> 
 
    </div> 
    <div> 
        <label for = "target">Виберіть бажану бізнес ціль</label> 
        <select name="target" id="target"> 
            <option selected value="trade">Тогівля</option> 
            <option value="info">Інформування</option> 
            <option value="entertainment">Розважальний</option> 
            <option value="blog">Блог</option> 
        </select> 
 
    </div> 
    <input type="submit" value="Відправити"> 
</form> 
 
<div class="row page-content content-grid"> 
 
    <div class="col-md-4 content-item"> 
        <div class="item-wrapper"> 
            <div class = "landing" id="s1"> 
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                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/landing_example.png"  height="300px" 
width="450px"/> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                <span>Лендінг – автономна веб-сторінка, на яку потенційний клієнт 
потрапляє після кліка по рекламному оголошенню або в результаті пошуку. 
                Лендінги досить широко використовуються в маркетингу в силу своєї 
принципової відмінності від традиційного веб-сайту: якщо головна мета лендінгу - 
вчинення відвідувачем 
                цільової дії, то веб-сайти мають багатоцільовий характер.</span> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "forum" id="s2"  class="site_punkt"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/forum.jpg" height="300px" width="450px" /> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                <span>Форум – інформаційний вузол, представлений у вигляді веб-сайту, 
призначений для обміну думками між користувачами. 
            Принцип дії ресурсу простий: при виникненні питання, яке раніше не 
обговорювалося, створюється нова тема з описом суті. 
            Інші відвідувачі залишають свої відповіді. У творця і інших користувачів 
є можливість уточнити, доповнити інформацію - групове 
            спілкування допомагає розкрити тему з різних сторін, отримати відповіді 
на основну та додаткові питання. 
            Крім рядових відвідувачів, незареєстрованих гостей, спільнотою керують 
модератори на чолі з власником - адміністратором.</span> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class = "shop" id="s3"  class="site_punkt"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/shop_example.jpg" height="300px" width="450px" 
/> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                <span>Інтернет-магазин – сайт, де відбувається прямий продаж товарів 
споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення 
споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, на сайті 
магазину. Ключовими особливостями є представлення каталогу товарів або послуг, 
наявність корзини, та націленість на продаж продукції.</span> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "catalog" id="s4"  class="site_punkt"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/catalog_example.png" height="300px" 
width="450px" /> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                <span>Каталог – це сайт, який містить повну інформацію про компанію 
або обрану тематику сайту, електронний каталог послуг і продукції. Відвідувачі сайту 
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можуть ознайомитися з інформацією, що стосується даної тематики у вигляді тексту, 
аудіо, а відео матеріалів. Такий сайт може збільшувати кількість клієнтів за рахунок 
доступу до повної інформації про подію, компанію, або іншу тематику.</span> 
                    </div> 
                </div> 
</div> 
 
            <div class = "portal" id="s5"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/portal_example.jpg" height="300px" width="450px" 
/> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                <span>Портал – це сайт в комп'ютерній мережі, який надає 
користувачеві різні інтерактивні інтернет-сервіси, які працюють в рамках цього сайту. 
Веб-портал може складатися з декількох сайтів. Також портали функціонують як точки 
доступу до інформації в інтернеті або сайти, які допомагають користувачам в пошуку 
потрібної інформації. Такі портали надають інформацію з різних джерел в однаковому 
вигляді. Іноді їх називають навігаційними сайтами. Як правило, портали виконують 
функції пошуку, а також надають доступ до різних інтернет-сервісів, наприклад 
електронній пошті, стрічці новин і т. д. Концепція веб-порталів - надання 
максимальної кількості інтернет-сервісів в одному місці для залучення найбільшого 
числа користувачів.</span> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
</div> 
    </div> 
 
    <div class="col-md-4 content-item "> 
        <div class="item-wrapper"> 
            <div class = "sole" id="a1"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/sole_exmple.jpg" height="300px" width="450px" 
align="center"/> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                Молодь – люди віком від 25 до 34 років, мають краще фінансове 
положення через досягнення в кар’єрі та спільні доходи в подружжя. 
                Витрачають свої заощадження на більш витратні та довговічні товари, 
як автомобілі, відпочинок та інше дозвілля. В оформленні сайтів 
                дана категорія надає перевагу насиченим, спокійним тонам, витриманому 
дизайну, але з незначними довісками теплих тонів та графічних елементів. 
            </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "married" id="a2"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/married.jpg" height="300px" width="450px" /> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                Молодь – люди віком від 25 до 34 років, мають краще фінансове 
положення через досягнення в кар’єрі та спільні доходи в подружжя. 
                Витрачають свої заощадження на більш витратні та довговічні товари, 
як автомобілі, відпочинок та інше дозвілля. В оформленні сайтів 
                дана категорія надає перевагу насиченим, спокійним тонам, витриманому 
дизайну, але з незначними довісками теплих тонів та графічних елементів. 
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            </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "parents" id="a3"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/middle-aged.jpg" height="300px" width="450px" /> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                Батьки – люди середнього віку, зазвичай від 35 до 44 років. Стадія 
сім’ї розпочинається з переведенням фінансового інтересу в сторону дітей. В цій 
стадії люди  витрачають  більшу частину свого доходу на дитячі продукти і мають намір 
заощадити гроші на майбутнє. В оформленні сайту для даної категорії конктретні 
кольори не відіграють важливої ролі, але сама структура і заповнення сайту повинні 
мати солідний і серйозний вигляд. 
            </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "aged" id="a4"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/aged.jpg" height="300px" width="450px" /> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                Люди похилого віку - люди віком від 45 до 54 років, діти, якщо є, 
приживають самостійно й не потребують фінансовою підтримки, фінанси переводяться на 
першочергове задоволення власних потреб. Для даної категорії вимоги ті самі, що й для 
попередньої, але вони вже зміщаються до більш легкого дизайну, м’якіших та тепліших 
тонів. 
            </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "old" id="a5"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/old.jpg" height="300px" width="450px" /> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
                Пенсіонери – люди, віком від 55. Кар’єра або закінчена, або 
зупинилася в своєму розвитку, проживають на заощадження зроблені раніше (пенсія). 
                Фінансово спрямовані на підтримання здоров’я та забезпечення власних 
потреб. Люди з цієї категорії надають перевагу теплим, м’яким тонам в оформленні 
                сайту та простому, але функціональному дизайну. 
            </div> 
                </div> 
            </div> 
 
        </div> 
        </div> 
    <div class="col-md-4 content-item "> 
        <div class="item-wrapper"> 
            <div class = "trade" id="t1"> 
                <div class="item-image"> 
                    <img src="images/trade.png" height="300px" width="450px" 
align="center"/> 
                </div> 
                <div class="container-fluid"> 
                    <div class="item-description"> 
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                        Ви хочете використовувати сайт як торгову площу для продажу 
товарів або послуг. 
                        На сайт окрім елементів шаблону буде додано елемент, що 
відповідатиме за корзину покупця 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class = "info" id="t2"> 
            <div class="item-image"> 
                <img src="images/info.png" height="300px" width="450px" 
align="center"/> 
            </div> 
            <div class="container-fluid"> 
                <div class="item-description"> 
                    Ви хочете використовувати сайт як інформаційне джерело для 
надання інформації або новин. 
                    На сайт окрім елементів шаблону буде додано елемент, що 
відповідатиме за пошук. 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class = "entertainment" id="t3"> 
        <div class="item-image"> 
            <img src="images/entertainment.jpg" height="300px" width="450px" 
align="center"/> 
        </div> 
        <div class="container-fluid"> 
            <div class="item-description"> 
                Ви хочете використовувати сайт як розважальний ресурс, що надаватиме 
доступ до розважальних матеріалів 
                На сайт окрім елементів шаблону буде додано елемент, що відповідатиме 
за відображення новинок. 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 
    <div class = "blog" id="t4"> 
    <div class="item-image"> 
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        <div class="item-description"> 
            Ви хочете використовувати сайт як блог, в якому будете ділитися своїм 
життям, або цікавими, на ваш погляд думками. 
            На сайт окрім елементів шаблону буде додано елемент, що відображатиме 
інформацію про автора блогу. 
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