
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ» 

КОНКУРС «БАЙТ 2020». НОМІНАЦІЯ «WEB-дизайн». 
 

На робочому столі створіть каталог який назвіть своїм прізвищем та ініціалами, потім 
додайте Ваш рік народження та стрічку «WEB_дизайн _Байт_2020».  

(Приклад: Іванов_І_І_2002рн_Web_дизайн_Байт_2020). У цьому каталозі потрібно буде 
зберегти всі виконані завдання. 

Вам пропонується створити сайт присвячений хмарним технологіям. 

  
Вимоги: 

Загальні: 
- в основній папці проекту повинна містися папка з графікою та мультимедіа та HTML і 
CSS-файли; 
- файли та папки називаються тільки англійською мовою. Ім'я файлу або папки не 
повинно перевищувати 18 /вісімнадцять/ символів; 
Технічні: 
- робота виконується під час проведення змагання; 
- гіперпосилання тільки відносні або локальні; 
- при створенні проекту допускається використання тільки HTML, CSS та JavaScript. 
HTML, CSS i JavaScript-файли створюються з використанням текстових редакторів типу 
БЛОКНОТ (допускається використання notepad++); 
- під час оцінювання велику увагу буде приділено перевірці відсутності зайвих елементів 
у HTML та CSS-файлах /"чистоті коду"/.  

Дизайн: 
- проект повинен відповідати єдиному мовному стилю; 
- проект повинен мати продуману систему навігації; 
- дизайн проекту, колірне рішення повинні відповідати темі проекту; 
- оригінальність та новизна втілення ідеї композиції; 
- бажаним є пристосованість проекту для перегляду на моніторах з різною роздільною 
здатністю; 
- елементи графіки та мультимедіа повинні бути відформатовані /наприклад: за розміром/ 
відповідно до їх використання на сторінці; 
- мінімальна кількість сторінок у проекті: 
молодша вікова категорія (10-12р.) – 3 /три/ сторінки 
старша вікова категорії (13-15р.) – 5 /п’ять/ більше сторінок 
молодіжна вікова категорія (16-17р.) – 7 /сім/ і більше сторінок 

 
Матеріал, необхідний для створення сайту,  ви зможете знайти в папці із завданням 

 

Максимальна кількість балів за всі виконані завдання у номінації WEB дизайн - 100 
 
 

УВАГА! Під час виконання завдання користуватися Інтернетом та 
додатковими підручними засобами 
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.  

Недотримання цієї умови карається дискваліфікацією учасника.  

Що таке хмарні технології та хмарні обчислення? Як працює “хмара”? 
 
Хмарні технології це основа майбутніх технологічних проривів в суспільстві. Вони відкриють досі 
небачені можливості для штучного інтелекту. Дізнайтеся, що таке хмарні технології та як вони 
працюють. 
Що таке хмарні технології та хмарне обчислення? Як це працює? Термін “хмара”, коли йдеться про 
технології чи обчислення, не є новим. Простіше кажучи, “хмара” є метафорою для Інтернету. Насправді 
символи хмари неодноразово використовуються для зображення Інтернету на діаграмах. Якщо ви 
думаєте про Інтернет як віртуальний “простір”, який з’єднує користувачів з усього світу, це як хмара. 
Він обмінюється інформацією через мережі. 
Отже, якщо ми повернемося до питання про те, що таке хмарні технології та обчислення – це те, що 
стосується спільного використання ресурсів, програмного забезпечення та інформації через мережу. У 
цьому випадку через “Інтернет” або, правильніше, підключення до Інтернету. Інформація та дані 
зберігаються на фізичних або віртуальних серверах, які підтримуються та контролюються 
постачальником хмарних обчислень, таких як Amazon та їх AWS продуктами. Як персональний 
користувач хмарних технологій, ви отримуєте доступ до збереженої інформації на “хмарі” через 
Інтернет-з’єднання.  
Які існують типи хмарних технологій та хмарних обчислень? 
Хмарні технології це багато різних речей, але є три основні категорії послуг хмарних обчислень. Ви, 
можливо, чули про них або вже використовували їх; Програмне забезпечення як послуга (SaaS), 
Платформа як послуга (PaaS) та Інфраструктура як послуга (IaaS).     
 
SaaS 
Software as a Service (SaaS). Даний вид передбачає надання готового рішення для клієнту з 
мінімальною необхідністю налаштування. Тобто теоретично, підписуючись на такий сервіс, керувати 
ним може будь-який користувач з мінімальним залученням системного адміністратора або взагалі без 
нього. Найвідоміші представники такого сервісу у корпоративному середовищі — це Office 365. Якщо 
говорити про SMB, то тут варто згадати такі хмарні сервіси як Dropbox, Trello та ін. 
 
Microsoft Office 365 — це платний хмарний власницький інтернет-сервіс і програмне забезпечення 
компанії Microsoft, що розповсюджується за схемою «програмне забезпечення + послуги» (англ. 
Software + Services). Хмарний формат означає, що дані зберігаються в центрі обробки даних, а не на 
комп'ютері, що забезпечить користувачам доступ до документів і даних через браузер з різних 
пристроїв з можливістю виходу в Інтернет.  
 
Dropbox — файлообмінник та синхронізатор файлів від компанії Dropbox Inc., що розташована у Сан-
Франциско, США. Dropbox має кросплатформовий клієнт (Windows, Mac і Linux), за допомогою якого 
користувачі можуть завантажити файли на сервер Dropbox. Власні файли на Dropbox можна зробити 
доступними для інших користувачів чи для всіх охочих.  
 
Trello — безплатна багатоплатформна система управління проектами, розроблена Fog Creek Software. 
Вона використовує парадигму керування проектами, відому як канбан. Проекти зображуються 
дошками, що містять списки. Списки містять картки, якими зображуються задачі. Картки повинні 
переходити з попереднього списку до наступного (за допомогою перетягування), таким чином 
зображаючи рух якоїсь функції від ідеї, аж до тестування. Картці може бути присвоєно відповідальних 
за неї користувачів. Користувачі та дошки можуть об'єднуватись в команди.  
 
PaaS 
Platform as a Service (PaaS). Послуги типу PaaS розраховані в першу чергу на розробників. Вони 
являють собою набори готових компонентів для створення додатків, а також фреймворки для керування 
платформою. В даному випадку компонентами будуть сервіси даних, репозиторії, інструменти 
автоматизованого деплою, середовища тестування і тому подібні сервіси. Приклади PaaS-сервісів — 
Google AppEngine, VMWare Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, Heroku та ін. 
 



Google App Engine — сервіс хостингу сайтів і web-аплікацій на серверах Google з безкоштовним ім'ям в 
домені appspot.com, або з власним ім'ям. App Engine анонсована в 2008, доступні як безкоштовні 
акаунти, так і можливість купівлі додаткових ресурсів. 
Додатки, що розгортаються на базі App Engine, повинні бути написані на Python, Java, Go або PHP. 
Останні дві досі мають статус експериментальних інструментів, хоча Google і заявляв про наміри 
розширити множину мов програмування та середовищ, а сам сервіс зробити незалежним від якоїсь мови 
програмування.  
 
Cloud Foundry — відкрита PaaS-платформа (Platform as a Service), що розвивається компанією VMware, 
і яка дозволяє сформувати інфраструктуру для виконання в хмарних оточеннях кінцевих застосунків на 
Java (Spring), Grails, Ruby (Rails, Sinatra), JavaScript (Node.js), Scala та інших мовах, що працюють 
поверх JVM. Є можливість роботи спільно з контейнерною віртуалізацією на базі Docker і в хмарних 
системах, що працюють з використанням OpenStack.  
 
Red Hat OpenShift - це сімейство контейнерних програм, розроблених Red Hat. Його флагманським 
продуктом є платформа OpenShift Container Platform — локальна платформа як послуга, побудована 
навколо контейнерів Docker, оркестрованих та керованих Kubernetes на фундаменті Red Hat Enterprise 
Linux. Інші продукти родини пропонують цю платформу в різних середовищах.  
 
Heroku — хмарна PaaS-платформа, що підтримує ряд мов програмування. Компанією Heroku володіє 
Salesforce.com. Heroku, одна з перших хмарних платформ, з'явилась в червні 2007 року і спочатку 
підтримувала тільки мову програмування Ruby, але на даний момент список підтримуваних мов також 
включає в себе Java, Node.js, Scala, Clojure, Python і PHP. На серверах Heroku використовуються 
операційні системи Debian або Ubuntu (яка також заснована на Debian) 
 
IaaS 
Infrastructure as a Service (IaaS). Інфраструктура як послуга за своїми об'єктами та характеристиками 
найбільш наближена до володіння власним "залізом" та віртуалізацією. У випадку з IaaS ви отримуєте у 
своє розпорядження хмарні процесори, пам'ять, диски та мережі, з яких згодом ви створюєте сервери-
маршрутизатори та налаштовуєте мережеву топологію так, як вам необхідно. Як правило, такі сервіси 
надає група найбільших провайдерів хмарних послуг AWS, Azure, Google Cloud та IBM Cloud. 
 
 
Гіганти світового ринку. 
На даний момент у світі правлять три гіганти — AWS, Azure, Google Cloud. Ці компанії займають 
левову частку ринку по всьому світові (крім Китаю, там ще є Alibaba Cloud), є технологічними лідерами 
та задають тренди в розвитку хмарних IaaS сервісів. Наприклад, на момент написання статті AWS мав у 
своєму портфоліо більше 100 сервісів (IaaS, SaaS, PaaS). Однак, незважаючи на всю свою міць, повної 
монополізації ринку вони поки що не досягли і в найближчому майбутньому малоймовірно, що 
досягнуть.  
Бізнес-модель даних гігантів розрахована на чисто хмарні рішення з мінімальними вкрапленнями 
гібридних інфраструктур. Наявність власних систем віртуалізації робить процедуру виходу із хмари 
досить проблематичною. Розміри цих компаній не дозволяють навіть думати про якісь гнучкі підходи 
до взаємодії з ними. Ціни на їх послуги вищі, ніж у інших дрібніших провайдерів. Це плата за те, що ви 
можете вирішити практично будь-яку задачу, не виходячи з одного провайдера. Варто зазначити, що 
часто задача не потребує і 10% сервісів, що пропонуються. 

 











 


