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Передмова

Зміст

Посібник орієнтовано на практичне використання комп’ютерів.
Кожна тема містить достатню кількість прикладів і методичні вказівки
з практичного створення проекту, який базується на предметному
матеріалі даної теми, що дає змогу використовувати матеріал посібника
для організації самостійної роботи учнів.
Матеріал у посібнику дозовано за принципом «Один параграф –
один урок». Кожен параграф навчального посібника має структуру,
що відповідає санітарним нормам: теоретичний матеріал без використання комп’ютерів – 15-20 хв.; опрацювання нового матеріалу за
комп’ютером – 25-30 хв.
У кінці кожного параграфа є питання для самоконтролю
теоретичних знань, одержаних на уроці, і вправа для формування
практичних навичок і закріплення нового матеріалу. Питання для
самоконтролю і вправи можуть служити для поточного оцінювання
навчальних досягнень учнів.
У посібнику основну увагу звернуто на процес створення
Web-сайту класу, розглянуто повністю процес від розробки структури
сайту аж до розміщення його в мережі Інтернет.
Практичні роботи розроблені у відповідності до вимог діючих
програм і мають на меті формування практичних навичок, здобутих
протягом декількох уроків. Завдання тематичних оцінювань
призначені для визначення рівня навчальних досягнень учнів з
однієї або кількох тем.
Посібник містить додатки, в яких наведено матеріал, що
стане у нагоді при створенні Web-сайту, окремі зауваження щодо
використання ресурсів Інтернету, характеристику окремих
освітніх ресурсів.
Автор висловлює вдячність технічному редактору Олександру Павловичу Пилипчуку за професійну допомогу.
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1.1. Поняття про мову розмітки гіпертексту
Основою однієї з найпопулярніших служб Інтернету –
всесвітньої «павутини» (World Wide Web або WWW) – є мова
гіпертекстової розмітки HTML. Ця мова була створена вченими
Європейського Центру Ядерних випробувань (CERN, м. Женева).
Наприкінці 80-х років у CERN зайнялись проблемою зберігання і
відображення даних, які одержували вчені-фізики. Складність
полягала в тому, що кожний спеціаліст, який приїжджав у Центр,
застосовував власні методи подання інформації, і терміново треба
було створити універсальну систему, яка не залежала б від
використовуваної комп’ютерної платформи і, в той же час, була
досить простою.
Ідея розв’язання проблеми обміну документами між різними
комп’ютерами полягала в тому, що документи повинні бути
розмічені за допомогою певного коду – HTML (англ. HyperText
Markup Language (аш-те-ем-ел)).
Такі документи можна було б прочитати на будь-якому
комп’ютері, на якому встановлена всього одна програма для
перегляду – броузер.
Пізніше HTML стала основною мовою для створення документів, які розміщуються у World Wide Web. Завдяки застосуванню
мови розмітки користувач може в себе на екрані побачити
документ в такому вигляді, в якому його створив розробник: з
певними розмірами шрифту і розбивкою на абзаци, із заданими
розмірами і розміщенням малюнків і т. ін.
HTML – набір домовленостей для розмітки документів,
які визначають зовнішній вигляд документів на екрані
комп’ютера при доступі до них з використанням
програми броузера.

Документи, підготовлені з використанням HTML, називаються
HTML-документами. Одержати уявлення про те, як виглядає код
HTML, ви зможете, якщо завантажите HTML-документ у броузер і
виконаєте команду Вигляд – У вигляді HTML.
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HTML-документ (або Web-сторінка) – це звичайний
текстовий файл з розширенням .htm або .html, що
розмічений засобами HTML і містить інформацію, яка
призначена, переважно, для публікації у WWW.

Код HTML є дуже компактним, і HTML-документи мають
розміри значно менші, ніж подібні документи, підготовлені
сучасними текстовими редакторами (наприклад, Microsoft Word).
Це одна з причин широкого застосування мови HTML для кодування інформації, яка розповсюджується в Інтернеті.
HTML-документи розміщуються у WWW не поодинці, а у
вигляді так званих сайтів.
Web-сайт – це сукупність Web-сторінок (кілька десятків,
сотень або навіть тисяч), які об’єднані спільною темою і
розміщені, як правило, на одному комп’ютері.

Програми для створення HTML-файлів
Документ, створений за допомогою мови розмітки HTML,
являє собою текстовий файл.
Створення гіпертекстових HTML-документів може здійснюватися за допомогою таких засобів:
 звичайних текстових редакторів;
 редакторів гіпертексту, призначених для роботи із мовою
HTML;
 засобів публікації і перетворення різних файлів у гіпертекст.
Деякі броузери мають можливості перегляду і редагування
опису гіпертексту на мові HTML.
Класифікація засобів створення гіпертексту
Спеціалізовані програми, які дозволяють створювати Webсторінки, називаються HTML-редакторами. Для створення файлів
HTML придатний практично будь-який текстовий редактор,
наприклад Блокнот (Notepad), який постачається разом з ОС
Windows, або будь-який спеціалізований. Деякі засоби дозволяють
навіть створювати код HTML без його фактичного написання.
HTML-редактори поділяють на дві великі категорії: графічні і
програмні редактори. Редактори обох типів мають спільні риси: і
перші, і другі нагадують сучасні текстові процесори. Відрізняються
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ж вони методом візуального відображення елементів, які входять
до складу Web-сторінки.
Графічні HTML-редактори відображають і дозволяють
редагувати сторінку такою, як вона буде виглядати у вікні броузера.
Саме тому їх іноді називають редакторами категорії WYSIWYG
(англ. What You See Is What You Get – «що бачиш – те отримаєш»).
Програмні HTML-редактори виводять на екран вихідний
текст мовою HTML, надаючи при цьому в розпорядження
розробника потужні засоби генерації коду, які позбавляють від
необхідності писати його вручну.
Web-сторінки можуть містити не тільки текстову, але й
графічну інформацію. На основі графічних файлів можна за
допомогою спеціального програмного забезпечення створювати
анімаційні ролики та відеоролики. Також при перегляді Webсторінок можливе використання звукового супроводу. Користуватися редакторами категорії WYSIWYG легше, оскільки вони
ізолюють автора від важкого для сприйняття коду HTML. Майже
всі популярні редактори цього типу, крім Microsoft Front Page і
Netscape Navigator Gold, дозволяють також виконувати безпосереднє редагування тексту HTML.

Microsoft Front Page
Програма Microsoft Front Page – новаторський, багатофункціональний інструмент категорії WYSIWYG, який
дозволяє швидко і легко створювати, розміщувати в Інтернеті і
керувати складними HTML-сторінками. Ця програма відповідає
вимогам стандартів Web і містить шаблони та «майстри», які
допомагають розробникам формувати зовнішній вигляд та
інформаційне наповнення Web-сторінки, дають можливість
розробити і на місці випробувати Web-вузол, переглядати і
оновлювати Web-сторінку за допомогою графічних засобів у
міру необхідності.
Шаблон (нім. Schablone, від франц. echantillon – зразок)
– доступний лише для читання документ, який містить
стиль подання документів, що часто вживаються у
виробничій чи іншій діяльності користувача комп’ютера.
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Майстер – в програмах операційної системи Windows –
набір діалогових вікон з інструкціями, порадами, підказками, що з’являються послідовно і призначені для
автоматизації виконання користувачем деяких операцій.

Засоби редагування, які є в програмі Microsoft Front Page,
складаються з двох компонентів: Explorer, який служить для створення і керування Web-вузлами, і Editor – для побудови окремих
сторінок і зв'язків між ними. Explorer показує організацію вузла у
двох вкладених вікнах: одне – для перегляду ієрархічної структури,
друге – для відображення зв'язків між окремими сторінками.
Програма для редагування Web-сторінок Editor працює в
режимі повної відповідності (WYSIWYG) і не дозволяє вносити
зміни у створений нею HTML-код. Для створення і форматування
тексту використовуються інструментальні панелі, меню і оперативні комбінації клавіш, як у Microsoft Word. Програма Front
Page імпортує файли в форматах ASCII, HTML і RTF, але не може
перетворити файли текстових процесорів (навіть процесора Word).
Практично будь-який графічний файл, який містить растрове
зображення, автоматично перетворюється у формат GIF або JPEG.
Імпорт файлів – перетворення файлів, створених в
інших програмах, у формат даної програми.

Таблиці створюються так само легко, як в текстовому процесорі.
Коли до сторінок додаються зображення, зв'язки, таблиці або
форми, Front Page робить потрібні налаштування «за мовчазною
згодою». Front Page ідеально підходить для створення та підтримки
з найменшими зусиллями великого Web-вузла.
Netscape Navigator Gold
Це не найдосконаліший редактор, тому не варто використовувати його для створення корпоративного Web-центру, але
якщо потрібно створити кілька невеликих сторінок, то жоден
інший редактор не дозволить виконати роботу швидше.
Текст набирається на клавіатурі у вікні редагування і
форматується за допомогою стандартних функцій інструментальної
панелі або за допомогою функцій із меню.
Текст, зв'язки і графіку можна буксирувати мишею по всьому
вікні редагування, при цьому, в будь-який момент, можна відкрити
кілька вікон редагування. Редактор таблиць має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
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Hot Metal Pro
Hot Metal Pro фірми Soft Quad має потужні функції, такі як
вставка графіки за допомогою механізму drag-and-drop
(перетягни-і-відпусти), графічний редактор кадрів і можливість
роботи з тегами мови HTML 3.2. Але вона вимагає глибоких знань
HTML. Програма не має засобів керування інформаційним вузлом,
але фірма Soft Quad обіцяє випустити окрему програму для
керування інформаційним вузлом.
Вікно редагування показує документ у вигляді, наближеному
до режиму повної відповідності, з відображенням тексту HTML у
формі невеликих піктограм. Можна «сховати» піктограми керуючих кодів та інші деталі, щоб працювати виключно у середовищі WYSIWYG.
Web Edit Professional Edition
Web Edit Professional Edition – один із найсучасніших
програмних редакторів Web-сторінок. Він призначений для
спеціалістів, які розуміють структурну логіку HTML. Але він може
послужити і новачкам завдяки наявності «майстра», який, поставивиши кілька питань, автоматично створює локальні сторінки.
У процесі редагування заголовки, таблиці, форми і кадри
вставляються без допомоги «майстрів», дані вводяться в діалогових
вікнах і робота ведеться безпосередньо з вихідним текстом у вікні
редагування, а програма попереднього перегляду тим часом
відображає цей же файл в режимі WYSIWYG. Продукт передбачає
роботу з кадрами, тегами Java і модулями ActiveX, хоч і не
забезпечує їх попереднього перегляду.
PSPad editor
PSPad editor – безкоштовний текстовий редактор для програмістів. При роботі з HTML або іншими структурованими текстами (наприклад, текстами програм різними мовами програмування) надає такі можливості:
 одночасне використання різних мов програмування;
 кольорове підсвічування окремих елементів тексту (наприклад, тегів HTML), яке можна налаштувати на свій смак;
 можливість налаштовувати «гарячі» клавіші для більш
ефективної роботи з клавіатурою;
 робота з блоками, вертикальне виділення і форматування;
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 пошук і заміна з використанням регулярних виразів;
 групова обробка тексту у файлах, автопідстановка тегів і
операторів;
 робота з проектами;
 робота над декількома документами одночасно;
 збереження екранної сесії. При наступному вході PSPad
автоматично відкриє всі, відкриті на момент виходу, файли;
 FTР-клієнт –можна редагувати файли прямо з Web-сервера;
 підтримка макросів;
 порівняння текстів з різноколірним підсвічуванням відмінностей;
 шаблони (HTML-теги, скрипти, шаблони коду тощо);
 інтелектуальний вбудований перегляд редагованої сторінки з
використанням броузерів Internet Explorer і Mozilla;
 повноцінний шістнадцятковий редактор;
 виклик зовнішніх програм, окремо для кожного середовища
розробки;
 зовнішній компілятор з перехопленням виведення;
 кольорове підсвічування синтаксису для друку і перегляд
перед друком;
 інтегрована TiDy-бібліотека для форматування і перевірки
HTML-коду, конверсії в CSS, XML, XHTML;
 вбудована вільна версія CSS-редактора TopStyle Lite;
 експорт коду з підсвічуванням у форматах RTF, HTML, TEX у
файл або буфер обміну;
 закладки, мітки, нумерація рядків;
 переформатування і стиснення HTML-коду, зміни регістру
слів, тегів, літер;
 сортування рядків з можливістю сортувати за заданим
стовпцем, з параметром видалення дублікатів;
 таблиця ASCII-кодів з наведеною відповідністю HTMLмнемонік;
 навігатор коду для HTML, XML, PHP, Pascal, INI тощо;
 перевірка правопису;
 вбудований Web-броузер з підтримкою Apache;
 підсвічування парних дужок та ін.
Цей редактор можна отримати, відвідавши сайт
www.pspad.com.

Конвертори файлів у гіпертекст
Поряд з написанням HTML-документів, існує можливість
створювати їх із вже існуючих документів. Призначені для цього
програмні засоби називаються конверторами файлів у формат
HTML. Прикладом може служити розроблений компанією Microsoft
набір програмних засобів – Internet Assistants for Office, за допомогою якого можна перетворити документи, створені продуктами
із пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access або
Schedule+) у Web-документи. Компоненти Internet Assistants for
Office існують у вигляді окремого пакету програм.
Також існує велика кількість інших програмних засобів для
перетворення форматів файлів. Розглянемо деякі з популярних на
сьогоднішній день конверторів.
Версія Internet Assistant для Word дозволяє зберегти будь-який
документ Word як документ HTML. Слід зауважити, що отримані
Web-документи виглядають не завжди добре, але якщо необхідно
багато документів перетворити у формат HTML, то ця програма –
хороший вибір. Програма дозволяє використовувати таблиці, змінювати розміри шрифтів і вирівнювання абзаців, а також створювати гіперзв'язки. Все, що потрібно зробити для перетворення
документа, – це відкрити його, а потім вибрати із меню Файл
команду Сохранить как Web-страницу....
Версія Internet Assistant для Excel дозволяє зберегти електронну таблицю у вигляді таблиці HTML. Якщо електронних
таблиць багато, то дана програма допоможе швидко
опублікувати їх у WWW. Щоб скористатися Internet Assistant
для Excel, треба виділити комірки електронної таблиці, які
необхідно перетворити, і потім вибрати із меню Файл команду
Сохранить как Web-страницу....
Пакет Corel Web Data фірми Corel Corp призначений для
перетворення баз даних в документи HTML і забезпечує
можливість доступу до інформації в базах даних Oracle, Access,
FoxPro, Lotus 1-2-3, Paradox і dBase. Пакет Web Data дозволяє
реалізувати підготовку шаблонів. Він надає можливість вибрати
поля і записи, які належить експортувати, сортує дані і встановлює
формат поля.
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Питання для самоконтролю:
1. Що є основою WWW?
2. Які документи називаються HTML-документами?
3. За допомогою яких засобів можна створювати HTML-документи?
4. Як класифікуються засоби створення гіпертексту?
5. Які програми-конвертори вам відомі?
6. Що таке шаблон?
7. Поясніть значення терміну «майстер»?
8. Що означає імпортувати файл?
9. Які програмні редактори Web-сторінок ви знаєте?
10. Як конвертувати документ, створений за допомогою текстового
редактора Word, в HTML документ?

Вправа 1. «Конвертування текстового документа в
HTML-документ»

1) Відкрийте текстовий редактор Word і створіть текстовий
документ «Моя біографія».
2) Напишіть автобіографію, вставте в текст свою фотографію.
3) Відкрийте пункт меню Файл і подайте команду
Предварительный просмотр Web-страницы.
4) Поверніться в режим редагування і, за наявності помилок,
виправте їх.
5) Збережіть даний документ у власній папці, як Webсторінку, скориставшись командою Сохранить как Webстраницу з пункту меню Файл. Ім’я файлу – vprava1.htm.
6) Покажіть результати вчителю. Закрийте всі відкриті програми і вимкніть комп’ютер.

1.2. Теги і структура HTML-документа
Розмітка документа за допомогою HTML виконується у
два етапи:
 документ розбивається на елементи: заголовки, абзаци,
малюнки, таблиці тощо;
 для кожного елемента задається команда мови HTML, що
називається тегом (або дескриптором).
Команда містить інформацію про те, як повинен
виглядати даний елемент на Web-сторінці, які зв’язки він
може мати з іншими елементами або документами.
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У мові HTML є досить багато тегів, серед яких: теги створення
заголовку документа, опису параметрів шрифту, креслення ліній,
вставляння гіперпосилань, вставляння графічних елементів і т.д.
Тому Web-сторінка, крім тексту і посилань, може містити зображення, звуки, відео, тобто мати такий вигляд, який ми бачимо на
екрані комп’ютера (див. мал.7).
Тег (англ. tag – вказівник, мітка) – це фрагмент коду,
який описує певний елемент HTML-документа і
міститься в кутових дужках < >.

Розглянемо, наприклад, тег з ім’ям HTML. Тег <HTML> позначає
початок HTML-документа. Початковому тегу <HTML> відповідає
кінцевий тег з тим же ім’ям, але з косою рискою « / » перед ним: це
тег </HTML>. Таким чином, початок і кінець HTML-документа позначаються парою тегів:
<HTML>
…
</HTML>
Три крапки означають, що між початковим і кінцевим тегами
може знаходитись текст і (або) інші теги. У даному випадку три
крапки позначають код всього документа.
HTML-документ структурними тегами ділиться на дві частини:
 Заголовок документа, в якому міститься назва документа, а
також може розміщуватись службова інформація для серверів, опис невеликих програм-сценаріїв тощо. Ця частина
документа міститься між тегами <HEAD> i </HEAD>.
 Тіло документа, тобто та інформація, яка буде виведена у
вікні броузера, що міститься між тегами <BODY> … </BODY>.

Простий приклад Web-сторінки
Призначення та взаємне розміщення згаданих тегів зрозуміле з
такого найпростішого прикладу:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Найпростіший приклад</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Любеч історичний
</BODY>
</HTML>
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В цьому документі ви бачите заголовкову частину, обмежену
тегами <HEAD> … </HEAD>, і тіло документа, що міститься між
тегами <BODY> і </BODY>. У заголовкову частину вкладені теги
<TITLE> … </TITLE>. Текст «Найпростіший приклад», вміщений між
цими тегами, інтерпретується броузером як назва Web-сторінки і
відображається в заголовку вікна броузера.
Відкриємо текстовий редактор Блокнот, наберемо вказаний
текст і збережемо його у файлі з розширенням .html (наприклад,
persha.html).
Коли у броузер завантажено документ з наведеним вище
кодом, він інтерпретує його приблизно так, як показано на мал.1.

Атрибути – це компоненти тега, які містять вказівки
про те, як броузер повинен обробляти тег.

Атрибут записується після імені тега перед закриваючою
дужкою > і складається, як правило, з пари «ім’я атрибуту –
значення». Значення атрибуту записується після імені атрибуту
через знак рівності “=“. Значення атрибутів, які містять пропуски,
повинні бути поміщені у подвійні (“) або одинарні (‘) лапки.
Наприклад, <FONT face=”Arial black”>.
Імена атрибутів можуть бути набрані як малими, так і
великими літерами – броузер буде інтерпретувати їх однаково. Тег
може мати кілька атрибутів, у цьому випадку вони відокремлюються один від одного пропусками.

Коментарі
Часто при створенні Web-сторінок виникає необхідність
пояснити ту чи іншу особливість HTML-коду або наміри
розробників, але так, щоб ці пояснення не відображались у вікні
броузера. У таких випадках в код сторінки включають коментарі.

кнопка «Оновити»

Коментарі позначають фрагмент не виконуваного коду
і розташовуються між групами символів <!– i –>.
Наприклад, на екрані не будуть відображатись такі елементи:
<!- Коментар, який займає один рядок ->
або
<!- Коментар можна розміщувати
у двох або більше
рядках ->
Питання для самоконтролю:
Мал. 1

Атрибути тегів
Часто теги, крім назви, містять додаткові елементи, які
називаються атрибутами. Наприклад, якщо в тег тіла документа
<BODY> увести додатковий елемент:
<BODY bgcolor=blue>,
то це означає, що документ повинен відображатися на синьому
фоні. Слово bgcolor є ім’ям атрибуту, а blue – значенням атрибуту.
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Яке призначення мови розмітки HTML?
Що називають HTML-документом?
Що таке тег?
Якими тегами обмежують весь код Web-сторінки?
Що таке заголовок і тіло документа?
Що обмежують тегами <HEAD>…</HEAD>?
Що вміщують між тегами <TITLE>…</TITLE>?
Яке призначення тегів <BODY>…</BODY>?
Яке призначення атрибутів, і в якій частині коду вони розміщуються?
10. Як створити коментар в HTML-коді?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Вправа 2. «Створення і збереження HTML-документа»

Створіть Web-сторінку, наведену в пункті 1.2. Для цього
потрібно:
1) Створіть у власній папці папку з іменем mova_html.
2) Відкрийте редактор Блокнот, наберіть текст HTML-файлу,
збережіть його у папку mova_HTML з іменем vprava2 і з
розширенням .html (vprava2.html). Блокнот не закривайте.
3) Відкрийте програму Internet Explorer, перегляньте у власній
папці створений HTML-файл, виправте можливі помилки.
Для цього у текстовому редакторі Блокнот, виправте
помилки, подайте команду Файл/Сохранить і знову
перейдіть до вікна ІЕ.
Після внесення виправлень і запису зміненого файлу,
вигляд сторінки у вікні броузера зміниться не відразу. Для
цього потрібно клацнути кнопку «Оновити» (мал. 1).

4) У вікні броузера сторінка, за відсутності помилок, буде
відображена так, як показано на малюнку 1.
5) Доповніть текст сторінки ще кількома реченнями і знову
перегляньте зміни.
6) Додайте у заголовок сторінки власне прізвище. Покажіть
результат вчителю. Закрийте програми Internet Explorer
та Блокнот.

1.3. Форматування абзаців, рядків і символів
Текст – один з найбільш зручних для людини способів
подання інформації. Тому текст, зазвичай, займає більшу частину
Web-сторінки. В цьому розділі ми розглянемо основні можливості
оформлення тексту, що передбачені в HTML.
Текст для Web-сторінок треба добирати лаконічний, робити
чіткий поділ на абзаци. Для створення абзацу в мові HTML передбачено кілька способів. Найпростіший з них – це використання
тегів <P> і </P>, між якими вміщується текст абзацу. При цьому тег
</P> не є обов’язковим.
Для розривання рядка застосовується тег <BR>. Цей тег позначає незображуваний елемент, який примушує броузер перенести
подальший текст на новий рядок. Тег <BR> зручний при оформленні поштових адрес, віршів тощо.
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Нижче наведено приклад використання тегів <P> і <BR> для
відображення на Web-сторінці вірша про місто Любеч, написаного
ученицею 11 класу Наталією Шерепо.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ЛЮБЕЧ</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>Любеч</P>
<P>Схилився Дніпр перед горою,<BR>
Перед горою старовинь, <BR>
Що зветься “Замковою” мною <BR>
І над якою в’ється синь.
<P>Схилився Дніпр перед красою, <BR>
На берег хвилю накотив, <BR>
Своєю чистою водою <BR>
Він берег ЛЮБЕЧА обмив.
<P>Шерепо Наталія
</BODY>
</HTML>
Зверніть увагу, що лише у фрагменті <P>Любеч</P> використано закриваючий тег </P>. Якщо його вилучити, вигляд
сторінки не зміниться.
Вміст HTML-елементів, зазвичай, записується з відступами, як
у даному прикладі. Це не впливає на вигляд Web-сторінки у вікні
броузера, але полегшує читання коду. Деякі редактори, наприклад
PSPad, про який вже згадувалось, мають корисну можливість:
вилучати всі зайві пропуски з готового Web-документа і
автоматично додавати пропуски для більш зручного редагування.
Завдання. Щоб переконатись, що пропуски і розбивка на
рядки не є обов’язковими і залежать лише від наявних тегів,
наберіть у текстовому редакторі Блокнот такий текст:
<HTML><HEAD><TITLE>ЛЮБЕЧ</TITLE></HEAD>
<BODY><P>Любеч</P><P>Схилився Дніпр перед горою, <BR>Перед
горою старовинь,<BR>Що зветься “Замковою” мною<BR>І над якою
в’ється синь. <P>Схилився Дніпр перед красою,<BR>На берег хвилю
накотив,<BR>Своєю чистою водою<BR>Він берег ЛЮБЕЧА обмив. <P>
Наталія Шерепо </BODY></HTML>
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Збережіть його у файлі з ім’ям
priklad1.html.
Порівняйте результат з мал.2

Створення заголовків
Заголовки ділять документ на
логічно завершені блоки. Завдяки
заголовкам відвідувач Web-сторінки
може швидко отримати уявлення про
її зміст. Для опису заголовків використовуються парні теги <H1>…</H1>
(заголовок найвищого – першого рівня), <H2>…</H2> (заголовок другого
рівня) і т. д. Всього передбачено
6 рівнів заголовків. Броузер відобраМал. 2
жає заголовки крупнішим (грубим)
шрифтом. Чим вищий рівень заголовку, тим більший шрифт. Заголовки відділяються від решти
тексту відступами. Це легко перевірити, замінивши у наведеному
прикладі абзац з назвою вірша (мал. 2) заголовком першого рівня Н1:
<H1>Любеч</H1>
Вирівнювання абзаців
Абзаци, що задаються тегами <P> і <H1>–<H6>, за мовчазною
згодою вирівнюються за лівим краєм сторінки (мал. 2). Змінити
таке вирівнювання можна за допомогою атрибута align. Значення
align=center вказує на вирівнювання по центру, значення align=right –
вирівнювання за правим краєм сторінки. Вирівнювання за лівим
краєм визначається як align=left. Наприклад, заголовок
<H1 align=center>Любеч</H1>
буде розміщений по центру сторінки. Дія атрибуту align
поширюється лише на той абзац, в якому він використаний.
Слід зауважити, що тег <BR> не призводить до виникнення
нового абзацу, тому він не може містити атрибуту align і не впливає
на вирівнювання тексту, записаного за ним.
Форматування символів
Параметри шрифту, який використовується для відображення
тексту на Web-сторінках, найпростіше визначати за допомогою тега
<FONT>. Для нього передбачені такі атрибути: face (гарнітура

шрифту або список допустимих шрифтів); color (колір шрифту) і
size (розмір шрифту). Припустимо, ви хочете в розглянутому
прикладі перший рядок вірша показати шрифтом Arial жовтого
кольору. Для цього внесіть у документ такі зміни:
<FONT face=”Arial” color=”yellow”>Схилився Дніпр перед горою,</FONT>
Щоб задати те чи інше накреслення шрифту, використовуються теги: <B>…</B> – для задання грубого шрифту; <I>…</I> – для
задання курсивного шрифту і <U>…</U> – для підкресленого
шрифту. Наприклад, якщо треба відобразити курсивом ім’я автора
в тому ж прикладі (мал. 2), вставимо в код сторінки такий тег:
<I> Наталія Шерепо </I>
Керування кольорами шрифту і фону сторінки
У попередньому пункті ви дізнались, як за допомогою тега
<FONT> задати колір шрифту для фрагмента тексту. Якщо ж
потрібно визначити колір шрифту для всієї сторінки, то використовується атрибут text в тезі <BODY>. Наприклад, тег виду
<BODY text=red>
задає для всього тексту червоний колір шрифту (англ. red –
червоний).
Колір фону всього HTML-документа визначається атрибутом
bgcolor тега <BODY>. Наприклад, такий тег призначає синій колір фону:
<BODY bgcolor=blue>
Кольори в HTML
У тегах призначених для керування кольором тексту і фону,
можна вказувати назви кольорів англійською мовою. Стандарт
мови HTML включає більше ста таких назв. У таблиці наведено
деякі з них:
HTML
Переклад
HTML
Переклад
white
білий
brown
коричневий
green
зелений
chocolate
шоколадний
red
червоний
coral
кораловий
blue
синій
cyan
блакитний
orange
оранжевий
gray
сірий
yellow
жовтий
gold
золотистий
darkred
темно-червоний khaki
хакі
darkblue
темно-синій
magenta
фіолетовий
darkgreen
темно-зелений
pink
рожевий
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Проілюструємо застосування описаних засобів HTML на
прикладі Web-сторінки з віршем (мал. 2). Удосконалимо код цієї
сторінки, щоб вона мала більш привабливий вигляд.

1) Задайте фоновий колір сторінки – голубий, колір шрифту –
зелений.
2) Заголовок вірша оформіть шрифтом розміром Н2 (заголовок
другого рівня) і вирівняйте по центру.
3) Ім’я і прізвище автора відобразіть курсивом з вирівнюванням за правим краєм.
4) Збережіть його у вигляді файлу з ім’ям priklad.html. Якщо
ви виконали все правильно, то в текстовому редакторі Блокнот ви повинні одержати приблизно такий текст:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ЛЮБЕЧ</TITLE>
</HEAD>
<!- Встановлення кольорів фону і тексту сторінки- >
<BODY bgcolor=aqua text=green>
<!- Встановлення кольору заголовку, заголовок вирівняний
по центру- >
<H1 align=center>Любеч</H1>
<!- Початок основного тексту вірша->
<P> Схилився Дніпр перед горою,<BR>
Перед горою старовинь, <BR>
Що зветься “Замковою” мною <BR>
І над якою в’ється синь. <P>
Схилився Дніпр перед красою, <BR>
На берег хвилю накотив, <BR>
Своєю чистою водою <BR>
Він берег ЛЮБЕЧА обмив.
<!- Ім’я автора, вирівняне за правим краєм->
<P align=right><I>Шерепо Наталія</I>
</BODY>
</HTML>
5) Відкривши файл у броузері Internet Explorer, ви одержите
сторінку, показану на мал. 3. Порівняйте одержану сторінку
з мал. 2 і проаналізуйте, які теги і атрибути відповідають за
зміни зовнішнього вигляду сторінки.
6) Покажіть результат вчителю. Спробуйте замінити назви
кольорів їх 16-ковими кодами (red – #ff0000 тощо). Перегляньте результат у вікні броузера.
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HTML
greenyellow
gray
lime
purple

Переклад
жовто-зелений
сірий
колір липи
пурпуровий

HTML
black
maroon
olive
teal

Переклад
чорний
каштановий
оливковий
синьо-зелений

Якщо цих кольорів не вистачає, то можна підібрати
довільний колір, вказавши його числовий код. В HTML
кольорова палітра базується на поєднанні відтінків трьох
основних кольорів: червоного, зеленого, синього (модель RGB).
Значення насиченості кожного з цих кольорів задається числом,
записаним в шістнадцятковій системі числення, у межах від 00 до
FF. У десятковому численні це відповідає діапазону від 0 до 255
(див. додаток «Шістнадцяткова система числення» в кінці посібника). Потім ці значення записуються у вигляді одного числа, перед
яким ставиться символ #. Наприклад, щоб для тексту документа
встановити колір з рівнем 15 для червоної складової, 4A для зеленої
та GB для синьої, використовують такий тег:
<BODY text=#154AGB>
Наведемо коди кількох кольорів у моделі RGB:
Код
#000000
#0000FF
#FF00FF
#808080
#008000
#00FF00
#800000

Колір
чорний
синій
бузковий
сірий
зелений
яскраво-зелений
каштановий

Код
#000080
#800080
#FF0000
#C0C0C0
#008080
#FFFFFF
#FFFF00

Колір
темно-синій
пурпуровий
червоний
срібний
темно-зелений
білий
жовтий

Слід мати на увазі, що не для всіх кольорів гарантується
однаковий вигляд в різних броузерах і на різних комп’ютерах. Але
існує так звана безпечна палітра, кольори якої завжди відображаються однаково. Вона включає всі кольори (всього 216), складові
яких набувають значень 00, 33, 66, 99, CC, FF.
Вправа 3. «Форматування абзаців, рядків і символів»

Приклад 1. Припустимо, ви хочете розмістити на сторінці
список родів занять жителів Любеча у кінці І тисячоліття. Це
можна зробити таким чином:

Маркіровані списки
Щоб одержати маркірований список на Web-сторінці, треба
набрати код такої структури:
<UL>
<LH> <!- заголовок списку- > </LH>
<LI> <!- перший рядок списку- >
...
<LI> <!- останній рядок списку- >
</UL>
вписавши замість коментарів відповідний текст.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Маркірований список</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2>Жителі Любеча в кінці І тисячоліття</H2>
<UL>
<LI>Будівничі
<LI>Ковалі
<LI>Гончарі
<LI>Рибалки та корабели
</UL>
</BODY>
</HTML>
Зовнішній вигляд цієї сторінки показаний на малюнку 4.
Рядки списку відмічені маркерами – маленькими затемненими
кружечками, прийнятими за мовчазною згодою. Щоб змінити
вигляд
маркера,
слід
додати в тег <UL> або <LI>
атрибут type=square (маркер у вигляді заповненого
квадратика) або type=circle
(маркер – незаповнений
кружечок).
Наприклад,
тег початку списку з
Мал. 4
квадратними маркерами
буде таким:
<UL type=square>
Нумеровані списки
Як було сказано вище, нумерований список формується із
застосуванням зовнішнього парного тега <OL>…</OL>, який
обрамляє елементи списку. Нижче наведено код документа з
нумерованим списком, а на малюнку 5 показано, як броузер
Internet Explorer його відображає.
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Мал. 3

1.4. Створення списків
Пригадайте, як виглядають списки, які створювалися засобами
текстового процесора Microsoft Word (або іншого, з яким ви працювали). Мова HTML також має засоби, які дозволяють подавати
текстову інформацію у вигляді подібних списків.
У HTML розрізняють маркіровані (невпорядковані) і
нумеровані (упорядковані) списки. Причому, код списку являє собою
структуру з вкладених елементів. Зовнішнім елементом є пара тегів:
1) <UL> … </UL> – для маркірованого списку;
2) <OL> … </OL> – для нумерованого списку.
Всередині цих тегів розміщуються елементи списку, кожен з
яких позначається за допомогою одинарних тегів:
<LI> – вміст елемента (абзацу) списку
Таким чином, кількість тегів <LI> дорівнює кількості елементів
у списку.

Приклад 2. Нумерований список.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Нумерований список</TITLE>
</HEAD>
<BODY> <H2>Хронологія деяких історичних подій, що стосуються
м.Любеча</H2>
<OL>
<LI>1 тис. років до н.е. – Перші відомі поселення на території
Любеча.
<LI>1 – 4 ст. н.е. – Городище зарубинецької культури в
Любечі.
<LI>8 – 9 ст. н.е. – Укріплене городище роменського типу в
Любечі.
<LI> 882 р. – Підкорення Любеча Олегом. Перша літописна
згадка про Любеч.
</OL>
</BODY>
</HTML>
Змінити стиль нумерації списку можна за допомогою
атрибуту type, який може набувати значень:
 A – великі англійські літери (A, B, C, D…);
 a – малі англійські літери (a, b, c, d…);
 I – римська нумерація великими літерами (I, II, III, IV…);
 i – римська нумерація малими літерами (i, ii, iii, iv…);
 1 – нумерація арабськими цифрами (1, 2, 3, 4…). Цей спосіб
використовується за мовчазною згодою.
Наприклад, список, з нумерацією римськими числами слід
починати тегом <OL type=I>.

Як оформляти текст Web-сторінки
При наповненні Web-сторінок треба враховувати, що відвідувачі, зазвичай, приходять на сайт, щоб отримати інформацію.
Оскільки основним засобом подання інформації є текст, то від того,
як він буде написаний і оформлений, залежить загальне враження
від вашого сайту і його корисність для відвідувачів. При розміщенні тексту на Web-сторінці слід дотримуватись таких правил:
 Текст повинен бути лаконічним і зрозумілим при читанні з
першого разу. З тексту бажано вилучити всі непотрібні звороти
і зайві слова. Заголовки повинні бути зрозумілими і інформативними. При перерахуванні різних об’єктів, понять або подій
користуйтесь маркірованими списками. Намагайтесь економити мережний час відвідувачів сайту і пам’ятайте, що більшість
користувачів спочатку проглядають сторінки «по діагоналі»,
звертаючи увагу лише на заголовки і виділені слова.
 Тексти значного об’єму краще розбивати на кілька
сторінок, які будуть пов’язані гіперпосиланнями (див. далі).
Якщо текст має заголовки різного ієрархічного рівня, то цю
ієрархію варто відобразити в структурі зв’язаних між собою
сторінок. Це допоможе користувачу краще орієнтуватися у
великому за об’ємом текстовому матеріалі.
 Тексти Web-сторінок повинні бути написані грамотно. На
жаль, не всі сторінки, які є у WWW, задовольняють цій вимозі.
Неграмотно написані тексти ставлять під сумнів наведений у
них матеріал. Пам’ятайте, що ваші тексти, опубліковані в
Інтернеті, стають доступними широкому колу людей.
Напрям комп’ютерної графіки і електронної верстки,
пов’язаний з компонуванням і оформленням Web-сторінок,
називається Web-дизайном.
Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.

Мал. 5
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5.
6.
7.

Назвіть відомі вам теги, які формують окремий рядок (абзац) в
HTML-документі.
Які теги задають ієрархічні заголовки?
Який атрибут застосовується для керування вирівнюванням абзаців?
За допомогою яких тегів і атрибутів задаються параметри
шрифту?
Які теги задають курсивний і підкреслений шрифт?
Як задати колір шрифту, що відображається на сторінці?
Опишіть структуру коду для маркірованого списку.
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8. Який атрибут змінює тип маркера списку?
9. За допомогою яких елементів створюється нумерований список?
10. Як змінити стиль нумерації в списку?
11. Які є правила оформлення тексту на Web-сторінках?

Вправа 4. «Створення HTML-документа з маркірованим і
нумерованим списками»

1) Відкрийте текстовий редактор Блокнот командою Пуск –
Програми – Стандартні – Блокнот.
2) Уведіть текст, наведений у прикладі 1.
3) Збережіть документ у папці mova_html у файлі з ім’ям
vprava4.html
4) Відкрийте файл у програмі Internet Explorer і перегляньте
відображення HTML-документа в робочій області, виправте
можливі помилки.
5) Поверніться до вікна текстового редактора Блокнот і після
тегу </UL> уведіть текст, використаний у прикладі 2.
6) Збережіть отриманий документ під тим самим ім’ям. Перегляньте отримані результати у вікні броузера, виправте наявні
помилки. Порівняйте вигляд сторінки з малюнками 4 та 5.
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2. Таблиці. Малюнки. Гіперпосилання
2.1. Створення та використання таблиць
Таблиці у Web-документах застосовуються не лише для розміщення табличних даних. Їх також використовують для вставки зображень і посилань, для раціонального компонування Web-сторінок.

Елементи таблиці
Таблиці будуються за принципом вкладання і вводяться на
Web-сторінку за допомогою ряду елементів. Кожна таблиця
починається відкриваючим тегом <TABLE> і закінчується тегом
</TABLE>. Створювана таблиця начебто розгортається по рядках,
а рядки заповнюються комірками. При цьому між тегами
<TABLE>…</TABLE> можна вставляти такі елементи:
 TR – елемент створення рядка;
 TD – елемент, який визначає вміст комірки даних;
 TH – елемент, який визначає комірку заголовку.
Наприклад, для створення таблиці з трьох рядків і двох
стовпчиків використовується такий шаблон:
<TABLE>
<TR><TD>…</TD><TD>…<TD></TR>
<TR><TD>…</TD><TD>…<TD></TR>
<TR><TD>…</TD><TD>…<TD></TR>
</TABLE>
де крапками позначено вміст кожної комірки. Між тегами першого
рядка <TR>…</TR> замість елементів TD можна помістити елементи
заголовків кожного стовпчика – елементи TH. Побудуємо за цим
шаблоном таблицю телефонних номерів ваших друзів:
<TABLE border=1>
<TR><TH>Прізвище та ім’я</TH><TH>Номер телефону</TH></TR>
<TR><TD>Пилеко Денис</TD><TD>43-2-22</TD></TR>
<TR><TD>Клецько Михайло </TD><TD>43-2-72</TD></TR>
<TR><TD>Юрченко Таня </TD><TD>43-3-20</TD></TR>
<TR><TD>Максименко Яна </TD><TD>43-1-02</TD></TR>
</TABLE>
Тут у тег <TABLE> уведено атрибут border=1, який задає
товщину зовнішньої і внутрішніх рамок таблиці, рівною 1 пікселю.
Ця таблиця у вікні броузера виглядатиме так, як на малюнку 6.
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Опис параметрів таблиці
Подивіться на одержану
таблицю. Ширина її стовпчиків
дорівнює
найбільшій
довжині тексту в комірках.
Таблиця вирівняна за лівим
краєм вікна броузера, а її
вміст відображається гарнітурою Times New Roman. Вміст
у комірках заголовка вирівнюється по центру, а в інших
комірках – за лівим краєм
комірки. Щоб змінити ці
властивості,
прийняті
за
Мал. 6
мовчазною згодою, в елементі
<TABLE>
використовуються
різні атрибути:
 width – задає ширину таблиці. Його значення виражається в
пікселях або у відсотках від повної ширини вікна броузера.
Наприклад, тег <TABLE width=”45%”> задає таблицю з
довжиною всіх рядків, рівною 45% від ширини вікна. Краще
задавати ширину у відсотках, оскільки при цьому рядок
таблиці повністю відображається у вікні броузера (без смуги
прокрутки), незалежно від розміру вікна та графічного
режиму комп’ютера.
 align – задає вид вирівнювання таблиці в документі. Цей
атрибут може набувати одного з трьох значень: left
(розміщення таблиці біля лівого краю документа), center (по
центру документа) і right (біля правого краю).
 border – це вже відомий атрибут, який визначає вигляд
рамок таблиці. Якщо його значення не вказане, наприклад
<TABLE border>, всі рамки будуть мати товщину 1 піксель.
Якщо ж значення задане (наприклад border=3), товщину 3
пікселі буде мати лише зовнішня рамка. Товщина внутрішніх
рамок буде дорівнювати 1 пікселю.
Атрибути елементів рядків і стовпчиків
Розглянуті вище атрибути відносяться до таблиці в цілому.
Зупинимося на атрибутах, які дозволяють задати форматування для
комірок таблиці.

 width – встановлює ширину комірки. Цей атрибут може
використовуватись у тегах <TR>, <TD>.
 height – встановлює висоту комірки. Він може використовуватись у тегах <TR>, <TD>.
Висоту і ширину комірок можна вказувати в пікселях або
відсотках від висоти і ширини таблиці.
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Якщо для різних комірок рядка вказати різні значення
висоти, то буде застосоване найбільше.

 align – задає вирівнювання вмісту комірки і вводиться в тег
<TR> або <TD>. Цей атрибут може набувати значень: left,
right, center, justify (вирівнювання за лівим або правим
краями, по центру, за шириною комірки).
 valign – визначає спосіб вирівнювання вмісту по вертикалі.
Цей атрибут застосовується з такими значеннями: top (вирівнювання за верхнім краєм комірки), bottom (вирівнювання за
нижнім краєм комірки), middle (центрування по вертикалі).
Наприклад, тег <TR valign=middle> призначає центрування по
вертикалі вмісту комірок рядка.

Колір у таблицях
Перерахуємо атрибути, які керують кольором таблиць.
 bgcolor – визначає колір фону в таблиці. У залежності від
того, в який тег цей атрибут вводиться (<TABLE>, <TR>, <TH>
або <TD>), буде заданий колір фону всієї таблиці, рядка,
комірки заголовку або комірки даних. Наприклад, тег <TABLE
bgcolor=”blue”> призначає синій фон для всієї таблиці, а тег <TD
bgcolor=”green”> задає зелений фон для комірки даних.
 bordercolor – призначає колір рамок таблиці. Якщо атрибут
bordercolor вставити у тег <TABLE>, то він буде діяти, коли у
таблиці є рамки, тобто за наявності атрибуту border. Якщо ж
треба задати колір лише певних комірок, атрибут bordercolor
поміщають у теги <TR>, <TH> або <TD>. Наприклад, тег <TR
bordercolor=”F0FFFF”> задає лазурний колір межі для всіх
комірок рядка.
Об’єднання комірок таблиці
У мові HTML передбачена можливість об’єднувати суміжні
комірки таблиці. Для цього в тегах <TH> або <TD> застосовують
такі атрибути.

 rowspan – об’єднує комірки суміжних рядків. Значення атрибуту задає кількість об’єднаних комірок. Наприклад, початковий тег комірки <TD rowspan=3> вказує, що слід об’єднати
комірки з трьох суміжних рядків: поточного і двох наступних.
 colspan – об’єднує комірки суміжних стовпчиків. Наприклад,
<TD colspan=2> формує одну комірку таблиці із двох комірок
суміжних стовпчиків.
Якщо застосовувати
одночасно обидва атрибути – rowspan і colspan,
одержимо об’єднану комірку із суміжних рядків і
стовпчиків.
Наприклад,
тег
<TD
rowspan=3
colspan=4> задає комірку,
яка розміщена на перетині
трьох рядків і чотирьох
стовпчиків.
Розглянемо приклад
HTML-документа, у який
вміщена таблиця, що описує результати шкільних
Мал. 7
олімпіад.
HTML-код цієї сторінки виглядає так:
<HTML>
<HEAD><TITLE>Об’єднання комірок</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H2>Результати шкільних олімпіад</H2>
<TABLE border=1>
<TR><TH>Учасник</TH><TH>Предмет</TH><TH>Бали</TH></TR>
<TR>
<TD rowspan=4>Клас 9-А</TD>
<TD>Математика</TD><TD>114</TD></TR>
<TR>
<TD>Фізика</TD><TD>81</TD></TR>
<TR>
<TD>Хімія</TD><TD>71</TD></TR>
<TR>
<TD colspan=2> <i>Загальна кількість
балів: 266</i></TD></TR>
<TR>
<TD rowspan=4>Клас 9-Б</TD>
<TD>Математика</TD><TD>157</TD></TR>
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<TR>
<TR>
<TR>

<TD>Фізика</TD><TD>79</TD></TR>
<TD>Хімія</TD><TD>101</TD></TR>
<TD colspan=2>
<i>Загальна кількість балів: 337</i></TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>
У вікні броузера це виглядає так, як показано на малюнку 7.
Таблиця, описана цим кодом, має дві об’єднані комірки –
«Клас 9-А» і «Клас 9-Б», які одержані із суміжних комірок одного
стовпчика. Є ще дві комірки «Загальна кількість балів», кожна з
яких одержана об’єднанням двох суміжних комірок одного рядка.
Питання для самоконтролю:
1. Перерахуйте HTML-елементи, за допомогою яких створюються таблиці.
2. Які параметри таблиці прийняті на мовчазною згодою?
3. Як вставити у Web-документ таблицю 3х3? Запишіть HTML-код.
4. Як задати ширину таблиці? В яких одиницях це можна зробити?
5. Як вирівняти таблицю по центру документа, за правим краєм?
6. Якими атрибутами задаються товщина і колір рамок таблиці?
7. Як задати колір фону для всіх комірок рядка?
8. Запишіть значення атрибутів для вирівнювання вмісту комірок за
правим і за верхнім краями.
9. За допомогою яких атрибутів виконується об’єднання комірок таблиці?
10. Як створити комірку, що знаходиться на перетині 3-х стовпчиків
та 2-х рядків?

Вправа 5. «Створення документа, що містить таблиці»

1) У власній папці створіть папку Tabl. Наберіть у текстовому
редакторі Блокнот такий текст:
<head><title> Оцінки </title></head>
<body>
<center><H2>Мої оцінки з улюблених предметів<H2> </center>
<TABLE border=1 >
<TR><TH>Предмет</TH><TH>Оцінка</TH></TR>
<TR><TD>Математика</TD><TD>11</TD></TR>
<TR><TD>Фізика </TD><TD>12</TD></TR>
<TR><TD>Хімія </TD><TD>10</TD></TR>
<TR><TD>Фізкультура </TD><TD>12</TD></TR>
</TABLE>
</body>
</html>
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2)
3)
4)
5)
6)

і збережіть його з ім’ям tabl.html. Перегляньте щойно
створений файл у вікні ІЕ.
У третьому і п’ятому рядках таблиці задайте голубий колір
фону, колір рамки таблиці зробіть зеленим.
Розмістіть таблицю по центру вікна.
Встановіть ширину таблиці рівною 250 пікселям.
Розмістіть бали в кожному рядку по центру.
Збережіть зміни в HTML-документі. Порівняйте код створеної вами сторінки з мал. 8.

2.2. Графіка на Web-сторінках
Важко знайти у WWW сторінку, на якій не було б зображень.
Для того, щоб вставити зображення на Web-сторінку
використовують одинарний тег <IMG>. Всередині цього тега
обов’язково записується атрибут src, який містить URL-адресу
зображення. Наприклад:
<img src=my.jpg>, де my.jpg – ім’я файлу, що містить малюнок.
Замість my.jpg можна вставити ім’я будь-якого іншого файлу,
що містить малюнок (з розширенням .jpg, .gif, .png, .bmp). Головне,
щоб значенням атрибуту src був шлях та ім’я файлу. У наведеному
прикладі малюнок знаходиться в одній папці з файлом HTMLдокумента.
Якщо малюнок знаходиться в іншій папці, ніж HTMLдокумент, то треба вказати шлях до нього!

Щоб описати взаємне розміщення малюнка (наприклад,
pr1.jpg) і тексту документа, використовують відповідні
параметри тегу <img>:
<img src=pr1.jpg align=left>
<img src=pr1.jpg align=right>
Мал. 8

А сама сторінка у вікні броузера повинна мати вигляд, як
на мал. 9.

<img src=pr1.jpg vspace=10>
<img src=pr1.jpg hspace=30>
<img src=pr1.jpg alt=”Моє фото“>

малюнок з лівого краю, текст
його обтікає праворуч
малюнок з правого краю, текст
його обтікає ліворуч
відстань між текстом і малюнком
по вертикалі (тут 10 пікселів);
відстань між текстом і малюнком
по горизонталі (тут 30 пікселів);
опис малюнка

В останньому прикладі до малюнка додається короткий
текстовий опис. Якщо встановити вказівник миші на малюнок, за якусь
мить з’явиться текст, наведений як значення атрибуту alt – «Моє фото».
Крім того, значення параметру alt буде виведене на екран броузером
замість малюнка, якщо відображення малюнків вимкнуте.
Мал. 9
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<img src=pr1.jpg width=150>
<img src=pr1.jpg height=200>
<img src=pr1.jpg border=5>

ширина малюнка (тут 150 пікселів)
висота малюнка (тут 200 пікселів)
рамка навколо малюнка
(тут товщина лінії 5 пікселів)
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Ширину малюнка можна вказати у відсотках від ширини
сторінки або комірки таблиці (якщо малюнок вміщено в таблицю).
Всі ці параметри можуть застосовуватись в будь-яких
комбінаціях незалежно один від одного.
Наприклад, при такому наборі параметрів:
<img src=pr1.jpg align=right vspace=10 hspace=30 border=5 alt=”Моє
фото“>
малюнок буде зміщений до правого краю екрана, текст буде його
обтікати ліворуч, відстань до тексту по вертикалі – 10 пікселів, по
горизонталі – 30 пікселів, рамка навколо малюнка товщиною 5
пікселів. При встановленні вказівника миші на малюнку, з’явиться
напис «Моє фото».
Зауваження. Якщо трапляються конфліктуючі комбінації, на
зразок <img src=pr1.jpg align=right align=left>, то у броузері малюнок
буде вирівняно, в даному випадку, за правим краєм. Крім того, за
мовчазною згодою, незрозумілі теги броузер ігнорує.

Графічні формати зображень для Web-сторінок
Основними форматами малюнків, які використовують в
оформленні Web-сторінок, є GIF і JPEG (або JPG).
Файли формату GIF (розширення .gif – Graphic Interchange
Format – формат для обміну графікою) мають малий об’єм завдяки
тому, що:
 в них використовується палітра, що має не більше ніж 256
кольорів;
 застосовується алгоритм стискання інформації без втрати
якості.
Формат gif широко застосовується для створення «прозорих»
малюнків, а також зображень, що завантажуються черезрядковим
методом. Приклади черезрядкового завантаження ви, напевно,
бачили при перегляді Web-сторінок в Інтернеті: спочатку
виконується завантаження спрощеного варіанта малюнка з великим
розміром точок зображення, потім, по мірі завантаження, точки
зображення зменшуються і малюнок неначе «проявляється». Ще
однією перевагою GIF-формату є можливість використовувати
анімацію. У файлі GIF можна зберігати послідовність картинок,
які будуть виступати в ролі кадрів «мультфільму». Зараз
анімовані GIF-зображення є найпростішим способом додати
анімацію на Web-сторінку.
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Інший графічний формат JPEG (розширення .jpg або .jpeg –
Joint Photographic Experts Group – об'єднана експертна група з
фотографії) застосовується для зображень з більш складним
колірним складом, наприклад, фотографій.
При збереженні повноколірних зображень JPEG вимагає на
диску менше місця, ніж GIF. Але формат JPEG не підтримує
функції прозорості та анімації.
Існує ще один формат графічних файлів для Web-сторінок –
PNG. Подання зображень у вигляді PNG-файлів застосовується як
альтернатива формату GIF і є перспективним для використання
в мережних програмах. Перевагами цього формату, у порівнянні
з форматом GIF, є компактність файлів і краще передавання
кольорів. Однак формат PNG підтримується, поки що, не всіма
броузерами.
Питання для самоконтролю:
Як на Web-сторінку вставити малюнок?
Як встановити відстань між текстом і малюнком?
Як встановити горизонтальний і вертикальний розміри малюнка?
Які атрибути задають вид обтікання малюнка текстом?
Файли яких графічних форматів використовують на Webсторінках?
6. Які переваги графічного формату GIF?
7. Які переваги графічного формату JPEG?

1.
2.
3.
4.
5.

Вправа 6. «Графіка на Web-сторінках»

1) У власній папці створіть папку vprava6, у папці vprava6
створіть папку img та html-файл graphic.html. У папці img
розмістіть своє фото і фото товариша у файлах з
розширенням .jpg. Файли з зображеннями можна
отримати цифровим фотоапаратом або відсканувавши
фотографії за допомогою сканера.
2) Відкрийте файл graphic.html у текстовому редакторі
Блокнот. Уведіть текст, який містить інформацію про вас і
вашого товариша.
3) Розмістіть своє фото так, щоб текст обтікав його праворуч, а фото товариша розмістіть так, щоб текст обтікав
його ліворуч. Поекспериментуйте, щоб текст розміщувався між фотокартками. Виберіть найкращий, на вашу
думку, варіант.
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4) Задайте відстані між фото і текстом по вертикалі і
горизонталі. Задайте опис фото, де вкажіть "Моє фото",
"Фото мого найкращого товариша".
5) Встановіть розміри малюнків, вказавши ширину та висоту в
пікселях.
6) Збережіть даний документ. Відкрийте IE і виконайте
команду Обновить. Покажіть результат вчителю. Закрийте
всі програми і папки. Вимкніть комп’ютер.

растровою графікою існує багато різноманітних програмредакторів. Ми розглянемо деякі аспекти підготовки зображень для
використання на Web-сайтах за допомогою графічних редакторів
Paint та Adobe Photoshop CS.

2.3. Підготовка зображень для використання
на сайтах
Комп’ютерна графіка
Комп’ютерна графіка – це створення і обробка зображень
(малюнків, креслень і т.д.) за допомогою комп’ютера. Розглянемо
один із способів утворення зображень – растровий.
У растровій графіці зображення складається з різнокольорових точок (пікселів),
які в сукупності формують
малюнок. Растрове зображення
нагадує мозаїку з маленьких
шматочків кольорового скла
або вишивку хрестиком різнокольоровими нитками. Оскільки пікселі дуже малі, то
окремих крапок не видно, і ми
Мал. 10
бачимо суцільне зображення.
Кожний растровий малюнок має певну кількість крапок по
горизонталі і вертикалі. Ці два числа характеризують розмір
малюнка. Наприклад, для системи Windows типові розміри екрана
монітора в пікселях 800х600, 1024х768, 1240х1024 і більше.
Очевидно, що чим більше пікселів міститься по ширині і висоті
екрану, тим вони менші і тим вища якість відтворення малюнка.
Крім розмірів малюнок характеризується кольором кожного
пікселя. Таким чином, для створення або збереження растрового
малюнка необхідно вказати його розміри та колір кожного пікселя.
Растрова графіка дає змогу одержати високу якість зображення, тому що ефективно відтворює реальні образи. Для роботи з

Графічний редактор Paint
Програма Paint – простий редактор для роботи з графічними
зображеннями, призначений для створення і редагування малюнків.
Він найбільш доступний для
використання, оскільки постачається у складі операційної
системи Windows.
 Вирізання і збереження
фрагменту
Завантажуємо у графічний
редактор малюнок (мал. 10), виділяємо за допомогою інструмента
Выделение необхідний фрагмент (мал. 11) і зберігаємо його у
Мал. 12
форматі .jpg (мал. 12).

37

38

Мал. 11

 Масштабування малюнків
Для зміни розміру (масштабування) малюнок завантажують у
графічний редактор, виділяють його і за допомогою маркера, який
знаходиться у правому нижньому куті виділеного малюнка,
зменшують його розмір (мал. 13-14).

Мал. 14

Програма Adobe Photoshop CS
 Масштабування малюнків

Мал. 13

Тепер малюнок можна зберегти у форматі .jpg, скориставшись
командою меню Файл/Сохранить как…
Змінити розміри малюнка можна також скориставшись
командою Розтягування і нахил малюнка (фрагмента). Якщо
виділити малюнок (фрагмент), відкрити меню Рисунок і
виконати команду Растянуть/наклонить – з’явиться діалогове
вікно. У ньому слід вибрати дію Растянуть і ввести потрібні
числові параметри масштабування у відсотках від початкового
розміру. Наприклад, щоб зменшити розміри малюнка в 4 рази,
у поля По горизонтали та По вертикали уведемо значення
25, бо 25% якраз становить четверту частину від початкового
розміру. Відповідно, для збільшення розмірів малюнка у 2
рази слід ввести значення 200%. Потім можна зберегти
отриманий малюнок (фрагмент) у форматі .jpg.
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Мал. 15
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Відкриваємо необхідний
малюнок у програмі Adobe
Photoshop CS (мал. 15).
Команда меню Изображение/Размер изображения
(мал. 16) викликає діалогове вікно Размер рисунка
(мал. 17).
У полях Ширина та
Высота
вказані
розміри
малюнка. Щоб їх можна було
змінити, має бути встановлений прапорець Тип масштабирования. Вибираємо
потрібний розмір для ширини
(висота встановлюється автоматично) і тиснемо на кнопку
ОК. Щоб можна було змінювати ширину і висоту незалежно, слід зняти прапорець
Сохранить пропорции.

Мал. 16

Мал. 17

 Підготовка фрагментів
Щоб зберегти фрагмент малюнка в інший файл, треба (мал. 18-19):

Інструмент
«Прямокутне виділення»

Інструмент
«Обрізка»
Мал. 18
41

1) виділити його інструментом Прямокутне виділення;
2) скопіювати в буфер обміну командою Редактирование/Копировать;
3) створити новий документ командою Файл/Создать… (за
мовчазною згодою він матиме такі розміри, як скопійований фрагмент);
4) вставити фрагмент з буфера обміну (Редактирование/Вставить);
5) зберегти отриманий малюнок у потрібному форматі.
Якщо ж немає
потреби створювати
новий файл, то можна
обрізати
малюнок
інструментом «Обрізка» (мал. 18). При
цьому спочатку виділяється прямокутна
область, розмір і розміщення якої можна
Мал. 19
уточнювати, перетягуючи мишею межі або всю область. Після подвійного клацання на
виділеному фрагменті зайві частини малюнка будуть вилучені і
залишиться зберегти зображення у той самий (Файл/Сохранить)
або інший (Файл/Сохранить как…) файл.
 Інші засоби редагування малюнків
Програма Adobe Photoshop CS призначена для професійної
роботи з зображеннями, тому дозволяє регулювати властивості
кольору, яскравість, контрасність та інші параметри збереження у
форматах .gif (для зображень з більш складним колірним оформленням, наприклад, фотографій) та .jpg (для ілюстрацій з великими
областями одного кольору) (мал. 20).
Крім цього, за допомогою так званих фільтрів, зібраних у
меню Фильтр, до малюнка можна застосувати найрізноманітніші
ефекти (наприклад, зробити викривлення або імітувати малюнок
фарбами). Розгляд всіх можливостей Adobe Photoshop CS виходить
далеко за межі даного посібника.
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Мал. 22

Мал. 20

 Збереження для Web
Щоб зберегти малюнок для сайту, найзручніше скористатись
командою меню Файл/Сохранить для Web… (мал. 21). При
збереженні для Web можна порівняти декілька різних режимів і
обрати найбільш вдалий. Для цього
діалогове вікно містить 4 різні зображення: оригінальне та 3 варіанти для
збереження (мал. 22). Для кожного з
них можна встановити різні налаштування: формат GIF або JPEG, кількість
кольорів (для GIF), якість (для JPEG)
тощо, і відразу бачити, як вони впливають на якість малюнка. Дібравши
потрібний варіант, клацаємо кнопку
Мал. 21
Save, після чого можна буде вказати
ім’я файлу для збереження малюнка.

4. Як за допомогою графічного редактора Paint:
a. зберегти фрагмент фотографії;
b. зменшити розміри малюнка у 2 рази?
5. Як за допомогою графічного редактора Adobe Photoshop CS:
a. зберегти фрагмент фотографії в інший файл;
b. зменшити розміри малюнка;
c. зберегти зображення для розміщення на Web-сторінці?

Вправа 7 «Підготовка зображень для використання на сайтах»

1. Як побудоване растрове зображення?
2. Які програми застосовують для обробки зображень?
3. У чому полягає підготовка фотографії для розміщення на Web-сторінці?

У власній папці створіть папку vprava7, а в ній – папку img.
У папці img розмістіть кілька (3) файлів з малюнками.
1) Відкрийте перший малюнок у графічному редакторі Paint і
зменшіть його розмір використовуючи маркери, які знаходяться в кутах виділеного малюнка. Збережіть малюнок у
форматі .jpg.
2) Відкрийте другий малюнок у графічному редакторі Paint,
виділіть за допомогою інструмента Выделение необхідний
фрагмент і збережіть його у форматі .jpg.
3) Відкрийте третій малюнок у графічному редакторі Paint, і
виконайте масштабування цього малюнка, виконавши команду Растянуть/наклонить... з пункту меню Рисунок.
Збережіть отриманий малюнок у форматі .jpg.
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Питання для самоконтролю:

4) Відкрийте будь-який з малюнків за допомогою програми
Adobe Photoshop CS. Зменшіть його розміри і збережіть
командою Сохранить для Web з пункту меню Файл,
вказавши формат .jpg та випробувавши кілька варіантів
налаштувань.
5) Відкрийте будь-який з малюнків за допомогою програми
Adobe Photoshop CS. Відрегулюйте колір Яркость/контрастность і збережіть у форматі .jpg чи .gif .
6) Відкрийте кожен з підготовлених вами малюнків за
допомогою програми Internet Explorer і продемонструйте
результат вчителю. Закрийте всі програми і папки.

Краще щоб вони знаходились в одній папці з головним
HTML-документо, або в іншій, окремій.

Гіперпосилання
Гіперпосилання або просто посилання є якраз тим елементом
Web-сторінки, що перетворює звичайний текст на гіпертекст. З їх
допомогою користувач може переходити до різних частин
сторінки, звертатись до інших сторінок або до інших Web-вузлів.
Посилання організовуються таким чином. На вихідній Webсторінці визначається відправна точка посилання, наприклад,
підкреслене слово або малюнок. На цільовій Web-сторінці задається точка призначення посилання. Ця точка може відноситись як
до конкретного HTML-елемента (тексту, малюнка, аудіо- або відеокліпу), так і до документа в цілому.
Відправна точка посилання задається тегом <A>. Ім’я цього
тега походить від першої літери слова anchor – якір. Сам елемент А
називається елементом прив’язки або якірним елементом.
Всередині тега <A> вставляється обов’язковий атрибут href, за
допомогою якого визначається точка призначення посилання
(цільовий ресурс). Між тегами <A>…</A> розміщується текст
посилання або елемент малюнка.
Створення гіперпосилань
Web-сайт може складатися з кількох документів. Один з них –
головний з ім’ям index.html або main.html. Саме він при перегляді
сайту відкривається першим.
Інші документи можна називати як завгодно, наприклад:
photos.html, about_me.html, friends.html.

Посилання на інші документи або на частини нашої Webсторінки може бути пов’язане з фрагментом тексту або малюнком.
Нехай в одній папці з головним документом index.html
створено новий документ (наприклад, з ім’ям prf.html), який
містить вашу фотокартку. Для цього випадку в основному
документі з фразою «подивитися мою фотокартку» можна
пов’язати посилання. Тег, що реалізує посилання на цей
документ, буде виглядати так:
<a href=”prf.html”>подивитися мою фотокартку</a>.
На Web-сторінці це посилання буде відображатись у вигляді
тексту «подивитися мою фотокартку». При клацанні мишкою на
цьому посиланні буде завантажуватись HTML-файл prf.html.
А якщо документ на який робиться посилання знаходиться в
іншій папці, то треба вказати шлях до нього від головного
документа.
Наприклад, коли документ prf.html знаходиться в папці pages,
то тег посилання на цей документ виглядатиме так:
<a href=”pages\prf.html”>подивитися мою фотокартку</a>.
Якщо замість тексту вказати тег вставляння малюнка
(наприклад, зменшеної фотографії):
<a href=prf.html> <img src=foto1.jpg> </a>,
то гіперпосилання спрацює при клацанні на малюнку.
Якщо ж потрібно послатись на ресурс, розміщений у World
Wide Web, то у атрибуті href вказується URL-адреса (Uniform
Resource Locator – універсальна адреса ресурсу).
Вона складається з позначення протоколу ресурсу (http, ftp
тощо), після якого ставляться «:» (двокрапка) та «//» (дві похилі
риски), доменного імені комп’ютера і повного шляху до файлу на
комп’ютері користувача, де розділовим символом є «/» (похила
риска). Наприклад:
http://www.klas-8.narod.ru
ftp://ftp.microsoft.com/products/
Посилання на поштову скриньку записується за таким
зразком:
<a href=mailto:kovshun50@mail.ru>kovshun50@mail.ru – пишіть нам</a>.
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2.4. Створення гіперпосилань

Таке посилання запускає встановлену на комп’ютері поштову
програму, що дозволить відвідувачу вашої сторінки безпосередньо
перейти до створення і відправлення повідомлення (в даному
випадку, за адресою: kovshun50@mail.ru).
Посилання можна використовувати і для пересування
всередині одного документа. Такі посилання називаються
внутрішніми на відміну від міждокументних посилань,
які називаються зовнішніми.

Поради щодо оформлення посилань
По-перше, текст посилання не повинен бути довгим, оскільки
це утруднить вибір потрібного посилання при перегляді документа
користувачем.
По-друге, текст посилання повинен відображати зміст об’єкта,
на який вказує посилання. Не треба, наприклад, використовувати
для посилань малоінформативні фрази на зразок «Клацніть тут» або
«Клацни і довідаєшся».
Щоб встановити колір для тексту посилання, треба доповнити
вже відомий тег <BODY> новими параметрами:
<BODY text=”#336699” bgcolor=”#FFFFFF” link=”00FFFF” alink=”993333”
vlink=”FFFF00”>
Зміст цих параметрів такий: link – колір посилання, alink – колір
активного посилання, vlink – колір посилання, яке вже відвідували.
Тут кольори всі різні, але вони можуть бути і однаковими.
Питання для самоконтролю:
1. Як створити посилання на інший документ?
2. Як пов’язати гіперпосилання з малюнком?
3. Дослідіть, як у вашому броузері змінюється вигляд малюнка,
коли з ним пов’язане гіперпосилання.
4. Які особливості гіперпосилання на документ, розміщений на
іншому сайті?
5. Як записати посилання на поштову скриньку?
6. Як зробити, щоб колір відвіданого гіперпосилання відрізнявся
від інших?
7. Яке ім'я повинен мати головний документ Web-сайту?

3) Скопіюйте файл graphic.html з папки vprava6 в папку
vprava8.
4) Відкрийте файл posilanna.html і між тегами <body>...</body>
вставте:
а) посилання на html-файл із вправи 8;
б) посилання на html-файл із вправи 6;
в) посилання на сайт класу (наприклад, <a href="http:
//www.klas-8.narod.ru"> Ось сайт мого класу в мережі Internet </a>);
г) посилання на свою поштову скриньку;
д) посилання на фото, розміщене в папці img.
5) Збережіть зміни у файлі posilanna.html.
6) Відкрийте броузер і подайте команду Обновить. Покажіть
результати вчителю. Закрийте всі програми і папки та
вимкніть комп’ютер.

2.5. Практична робота «Створення
HTML-документа»
1) У власній папці створити папку prakt_HTML, у папці
prakt_HTML створити папку img та HTML-файл для
відображення у вікні броузера головного документа Webсторінки за наведеним зразком:
Доброго дня!
Мене звати Пилеко Денис.
Це моя перша Web-сторінка.

1) У власній папці створіть папку vprava8, у папці vprava8
створіть папку img та (порожній) html-файл posilanna.html.
2) У папці img розмістіть своє фото розширенням .jpg.

Шановний друже! Я вивчаю мову HTML, щоб створити
власну домашню Web-сторінку для спілкування з друзями і
знайомими. Щоб ви могли подивитись мою фотокартку,
прочитати про мене, написати мені листа на мою електронну
адресу.
Коротко про себе:
Я навчаюсь у 8 класі Любецької загальноосвітньої школи.
Мої захоплення:
• туризм;
• Web-дизайн;
• футбол.
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Вправа 8. «Створення гіперпосилань»

Зберегти створений файл з ім’ям index.html.
2) У тій же папці prakt_HTML створити HTML-файл
додаткового документа, де розмістити текст і малюнок,
знятий на сканері або створений графічним редактором, а
також електронну адресу (свою або свого навчального
закладу). Малюнок помістити в папку img. Додатковий
документ зберегти з ім’ям 1.html.
3) У головному документі створити посилання на додатковий
документ.
4) Завантажити броузер і головний документ у ньому.
5) Здійснити перехід у додатковий документ і повернутись на
головну сторінку.
6) Показати результат вчителю. Закрити всі програми і папки.
Зразок виконання комплексної вправи
Перегляньте наведені нижче фрагменти HTML-коду та їх
відображення броузером.
<html>
<head>
<title>Моя перша сторінка</title>
</head>
<body bgcolor=yellow text=black>
<center>
<h3>Доброго дня!</h3>
<h4><b><i>Мене звати Пилеко Денис.</i></b></h4>
<h4>Це моя перша Web-сторінка.<h4>
</center>
<font face=verdana color=blue size=3><b>Шановний друже!</b></font> Я
вивчаю мову HTML, щоб створити власну домашню Web-сторінку для
спілкування з друзями і знайомими.<br> Щоб ви могли
<!- Посилання на додатковий документ- >
<a href=1.html> подивитись мою фотокартку</a> , прочитати про мене,
написати мені листа на
<!- Посилання на електронну адресу- >
<a href=mailto:kovshun50@mail.ru>мою електронну адресу</a>.<br>
Коротко про себе:<br>
Я навчаюсь у 8 класі Любецької загальноосвітньої школи.<br>
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Мої захоплення:
<ul>
<li>туризм;
<li>Web-дизайн;
<li>футбол.
</ul>
</body>
</html>
У вікні броузера ця сторінка виглядає так:

Мал. 23

Код другої сторінки може мати такий вигляд:
<html>
<head>
<title>Коротко про себе</title>
</head>
<body bgcolor=aqua link=blue alink=white vlink=blue>
<img src=img/foto.jpg align=center vspace=10 hspace=30 alt="Моя
фотокартка">
<b>Я</b> живу в мальовничому древньому історичному місті <font
face=verdana color=blue size=3><b>Любеч</b></font>.<br>
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<b>О</b>сь як писала про нього наша колишня учениця:
<P><H1 align="center">Любеч</H1></P>
<!- Початок основного тексту вірша- >
<b>С</b>хилився Дніпр перед горою,<BR>
<b>П</b>еред горою старовинь, <BR>
<b>Щ</b>о зветься <b><i>“Замковою”</i></b> мною <BR>
<b>І</b> над якою в’ється синь. <P>
<b>С</b>хилився <b>Д</b>ніпр перед красою, <BR>
<b>Н</b>а берег хвилю накотив, <BR>
<b>С</b>воєю чистою водою <BR>
<b>В</b>ін берег <b>ЛЮБЕЧА</b> обмив. <BR> <BR>
<!- Ім’я автора, вирівняне за правим краєм- >
<P align="right">
<I><b>Шерепо Наталія</b> </I><br>
<center>
<!- Посилання на головну сторінку- >
<a href=index.html>
<b>На головну сторінку </b></a>
</center>
</body>
</html>
У вікні броузера це виглядає так:

Про компонування і об’єм Web-сторінок
Змістова частина Web-сторінки складається з тексту і
графічних елементів. Вона повинна займати не менше половини
робочої області вікна броузера. Оптимальним є, коли під змістову
частину відводиться приблизно 80% простору сторінки, а під
елементи навігації (списки, меню, кнопки) – 20%.
Після створення сторінки треба подивитись, чи всі елементи,
які є в наявності, потрібні. Спробуйте видалити неважливі з точки
зору змісту елементи. Якщо дизайн сторінки при цьому не дуже
порушиться, то без видалених елементів взагалі можна обійтись.
Загальний принцип Web-дизайну – намагатись зробити
якомога меншим розмір HTML-файлів.

Кожний кілобайт на сторінці – це зайві секунди завантаження.
Розмір HTML-файлів не повинен перевищувати 20-30 Кбайт, у той
час як оптимальний розмір файлів зображень становить кілька
кілобайт. Якщо зображення не вміщується у файл такого розміру,
треба виконати його обробку графічним редактором, щоб підсумковий об’єм у форматі GIF або JPEG не перевищував одного-двох
десятків кілобайт.
Якщо об’єм сторінки великий, треба намагатись забезпечити
швидке початкове завантаження, при якому в першу чергу на
екрані з’являться дані, що відображають суть сторінки. Такі дані
краще за все розміщувати у верхній частині сторінки.
У верхній частині сторінки повинна розміщуватися зведена
інформація з питань, яким присвячена дана сторінка. Треба пам’ятати, що при швидкому ознайомленні з матеріалом відвідувачі
читають лише перші речення у кожному абзаці. Тому початок
абзацу повинен відображати його подальший зміст.

Мал. 24
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3. Розробка Web-сайту
На попередніх уроках ви вивчили основні елементи мови
HTML і можливості, які вона надає для створення Web-сторінок.
Тепер перед нами стоїть завдання з окремих сторінок
сконструювати свій Web-сайт і розмістити його в Інтернеті.
Розглянемо спочатку етапи планування і створення сайту з
розміщенням його на жорсткому диску вашого комп’ютера.

3.1. Розробка Web-сайту класу. Етап 1
Підготовчі етапи
Приступаючи до розробки свого сайту, треба чітко уявляти
собі його призначення. Зазвичай сайти створюються для того, щоб
заявити про себе або про свою організацію, повідомити про
результати роботи або свої досягнення, налагодити ділові зв’язки,
дати рекламу про товари або послуги тощо.
Крім призначення сайту, потрібно визначити коло його
потенційних відвідувачів, тобто аудиторію, на яку буде
розрахований ваш сайт. Чи це будуть ваші ровесники, чи люди
різних вікових груп, школярі чи студенти? У який час вони
будуть відвідувати ваш сайт і якими мовами вони будуть
розмовляти? Якими броузерами вони будуть користуватися?
Наступним етапом буде підбір матеріалу. Не весь наявний
матеріал, що відповідає темі сайту, варто публікувати в
Інтернеті. Треба оцінити якість матеріалу і можливість
зацікавити ним відвідувачів. Відібраний матеріал розділіть за
темами – ці теми визначать розділи майбутнього сайту. Якщо
матеріалу з кожної теми досить багато, відсортуйте його за
ступенем важливості.
При плануванні сайту, призначеного для якоїсь організації,
важливим є питання фінансування робіт.
Розробка структури сайту
Матеріал, який ви плануєте опублікувати на сайті, треба
організувати у певну структуру. Найчастіше для Web-сайтів
обирається деревовидна структура організації інформації
(схема 1).
Наведена схема нагадує дерево, де початкова сторінка –
стовбур, а решта – гілки.
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Деревовидна структура може складатися з кількох рівнів
підпорядкування. На верхньому рівні знаходиться початкова
сторінка сайту (стовбур дерева), з якої відвідувач за допомогою
меню або посилань може переходити на сторінки наступного
рівня (гілки).
Дуже важливо визначити оптимальне співвідношення між
кількістю рівнів (глибиною коренів або висотою дерева) і кількістю
варіантів вибору на кожному рівні (шириною дерева). Якщо дерево
дуже широке (схема 1-а), то відвідувачу важко буде орієнтуватися у
поданій інформації і утримувати в пам’яті багато варіантів вибору.
Якщо ж рівнів буде багато, то відвідувачу доведеться довго
«докопуватись» до інформації, яка його цікавить (схема 1-б).
Для цього необхідно буде зробити багато клацань мишкою і
дочекатись завантаження проміжних сторінок.
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Щоб полегшити мандрівку в глибину сайту, на сторінках
верхнього рівня розміщують посилання, які можуть перевести відвідувача відразу до кількох сторінок нижнього рівня. На «глибоких» сторінках також можуть розміщуватися посилання для зворотного переходу вгору по ієрархічних рівнях сайту.
Іноді для сайту замість деревовидної структури доцільно
вибрати структуру у вигляді простого ланцюга (лінійна структура).
При цьому перехід з кожної сторінки може здійснюватися лише у
двох напрямках: на наступну або на попередню сторінку (схема 2-а).

Для цього на сторінках розміщуються кнопки Вперед і
Назад, з допомогою яких легко організувати, наприклад, перегляд
розділів книги або добірки фотографій. На практиці лінійна
структура застосовується в поєднанні з різними розгалуженнями і
альтернативними переходами (схема 2 б).
Відвідувач може скласти уявлення про структуру сайту за
допомогою засобів навігації: випадаючих меню, списків-посилань
тощо. Для кращого орієнтування відвідувачів до складу сайту може
бути включена окрема сторінка, що називається картою сайту.

</head>
<body>
</body>
</html>
і зберегти його в папці klas-8b з ім’ям index.html. Він
являтиме собою головну сторінку сайту.
3) У папці klas-8b (яку в надалі будемо іменувати кореневою)
створити папку img, в яку пізніше помістимо файли
вбудованих об’єктів (зображення, аудіо, відео), і папку
pages, в яку помістимо окремі сторінки сайту (мал. 25).

Мал. 25. Вигляд кореневої папки klas-8b та її вміст.

Розробка Web-сайту
Для прикладу, розробимо Web-сайт 8-Б класу.
1) У власній папці створити папку і назвати її klas-8b.
2) За допомогою текстового редактора Блокнот створити
файл:
<html>
<head>
<title>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч </title>

4) Відкрити за допомогою текстового редактора Блокнот файл
index.html і між тегами <body> … </body> вставити таблицю, в
якій буде розміщена назва сайту.
<html>
<head>
<title>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч </title>
</head>
<body>
<!-Створюємо таблицю, в якій розмістимо заголовок сайту->
<table border=1 width=970 height=120 >
<tr> <th width=150>фото 1</th>
<th> <table border=1 width=647 height=100>
<tr><td><center><font face=verdana size=6 color=blue>
<b><i>НАЗВА САЙТУ</i></b></font> </center></td></tr>
</table>

55

56

<!-Створюємо таблицю, в якій розмістимо адресу
електронної пошти ->
<table border=1 width=647 height=20>
<tr><th valign=top align=left><font face=verdana size=2
color=blue>E-mail: </font>
<!- Гіперпосилання на електронну пошту- >
<a href="mailto:kovshun50@mail.ru "><font face=verdana
size=2 color=blue ><i>kovshun50@mail.ru</i></font></a>
</th></tr></table>
</th><th width=150>фото 2</th>
</tr></table><br>
</body>
</html>
У вікні броузера це виглядає так:

Мал. 26

5) Доповнити HTML-документ таблицею, в якій буде розміщене меню сайту. Для цього перед тегом </body> додати
такий код:
<!- Таблиця, де розміщуємо меню сайту->
<table border=1 width=970 height=30 >
<tr> <th> [ Головна ]</th><th> [ Про нас ]</th>
<th>[ Наші таланти ]</th>
<th>[ Наші успіхи ]</th>
<th>[ Наш відпочинок ]</th>
<th>[ Фотогалерея ]</th></tr>
</table><br>
У вікні броузера це виглядатиме так, як показано на
малюнку 27.
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Мал. 27

6) Доповнити HTML-документ таблицею, в якій буде розміщена текстова і графічна інформація сайту. Для цього перед
тегом </body> додати такий код:
<!- Таблиця, в якій буде розміщена інформація->
<table border=1 width=970 height=470 valign=top align=left>
<tr><th width=300 valign=top align=left>
<!- Таблиця, в якій будуть розміщены новини сайту->
<table border=1 width=300 height=20 >
<tr><th ><font face=verdana size=4 color=blue> <b>Новини
сайту</b></font></th></tr>
</table>
<table border=1 width=300 height=550 >
<tr><td valign=top align=left >
<center><table border=1 width=290 height=375>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=white>
<!- Записуємо текст новин сайту ->
текст новин
</td></tr></table></center><br>
</td></tr>
</table></th>
<th>
<!- Таблиця, в якій розміщується основна інформація
сторінки ->
<table border=1 width=665 height=480>
<tr><td valign=top align=left >
інформація
</td></tr></table>
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<!- Таблиця, в якій розміщується гіперпосилання на
шкільний сайт- >
<table border=1 width=665 height=100 >
<tr><td><br>
<center>банер</center>
</td></tr></table>
</th></tr></table>

Мал. 28

У вікні броузера це виглядає так:
7) У таблицю, де розміщено слова «НАЗВА САЙТУ», внести
такі зміни:
“8-Б клас загальноосвітньої школи м. Любеч”
Після цих дій у вікні броузера побачимо (мал. 29):

Мал. 29
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3.2. Розробка Web-сайту класу. Етап 2
Завдання. Створити шаблони окремих сторінок сайту.

1) За допомогою текстового редактора Блокнот створити
файл, який буде являти собою сторінку сайту, з таким
вмістом:
<html>
<head>
<title>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч = Про нас =</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
і зберегти його в папці pages з ім’ям pro_nas.html.
2) Відкрити за допомогою текстового редактора Блокнот файл
pro_nas.html і між тегами <body>…</body> вставити таблицю,
в якій буде розміщена назва сайту:
<!-Створюємо, таблицю в якій розмістимо заголовок сайту->
<table border=1 width=970 height=120 >
<tr> <th width=150>фото 1</th>
<th><table border=1 width=647 height=100 >
<tr> <td><center><font face=verdana size=6 color=blue ><b><i> 8-Б клас
загальноосвітньої школи м.Любеч </i></b></font></center></td></tr>
</table>
<!-Створюємо, таблицю в якій розмістимо адресу
електронної пошти ->
<table border=1 width=647 height=20>
<tr><th valign=top align=left>
<font face=verdana size=2 color=blue>E-mail: </font>
<!- Гіперпосилання на електронну пошту- >
<a href="mailto:kovshun50@mail.ru ">
<font face=verdana size=2 color=blue>
<i>kovshun50@mail.ru</i></font></a>
</th></tr></table>
</th><th width=150>фото 2</th></tr>
</table><br>
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3) Доповнити HTML-документ таблицею, в якій буде розміщене меню сайту, додавши перед тегом </body> такий код:
<!- Таблиця, де розміщуємо меню сайту->
<table border=1 width=970 height=30 >
<tr> <th>[ Головна ]</th><th>[ Про нас ]</th><th>[ Наші таланти ]</th>
<th>[ Наші успіхи ]</th><th>[ Наш відпочинок ]</th>
<th>[ Фотогалерея ]</a> </th></tr>
</table><br>
4) Доповнити HTML-документ таблицею, в якій буде
розміщена текстова і графічна інформація сторінки. Для
цього вписати перед тегом </body> такий код:
<!- Таблиця, в якій буде розміщена інформація->
<table border=1 width=970 height=400>
<tr><th width=300 valign=top align=left>
<!- Таблиця для розміщення додаткової інформації сайту->
<table border=1 width=185 height=410 >
<tr><td valign=top align=left ><br>
<!- Записуємо текст додаткової інформації сайту ->
<center><table border=1 width=180 height=60 >
<tr><td valign=top align=left>
<font face=verdana size=2 color=black >
<b><i>текстова інформація</i></b></font>
</td></tr></table></center>
графічна інформація<br>
</td></tr></table></th>
<!- Таблиця для розміщення основної інформації сторінки ->
<th> <table border=1 width=749 height=410>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=white>
<table border=1 width=749 height=20>
<tr><th><font face=verdana size=4 color=blue>
<b><i>Про нас</i></b></font></th></tr>
</table>
<table border=1 width=749 height=110 >
<tr><th width=75>фото першої вчительки</th>
<th>графічна інформація про клас</th>
<th width=75>фото класного керівника</th>
</table><br>
текстова інформація
</td></tr></table>
</th></tr></table>
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У вікні броузера сторінка виглядатиме так:

Мал. 30

У папці pages буде розміщено 5 сторінок: Про нас, Наші
таланти, Наші успіхи, Наш відпочинок, Фотогалерея.
5) Зробити в папці pages 3 копії файлу pro_nas.html.
6) Три щойно скопійовані сторінки перейменувати
відповідним чином, щоб отримати файли: uspihi.html,
vidpochinok.html, talanty.html.
7) Створити сторінку fotogaler.html. У текстовому редакторі
Блокнот записати такий текст документа і зберегти з ім’ям
fotogaler.html у папці pages.
<html>
<head>
<title> 8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч = Фотогалерея =</title>
</head>
<!- Тіло документа ->
<body >
<!- Верхня таблиця, в яку вставляємо заголовок сайту ->
<table border=1 width=970 height=120>
<tr><th width=150>фото 1</th><th>
<table border=1 width=647 height=100>
<tr><td ><center><font face=verdana size=6 color=blue >
<b><i>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч </i></b></font>
</center></td></tr></table>
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У вікні броузера ця сторінка виглядає так:

<!- Таблиця, куди вставляємо адресу електронної пошти ->
<table border=1 width=647 height=20>
<tr><th valign=top align=left><font face=verdana size=2 color=blue>
E-mail:</font> <a href="mailto:kovshun50@mail.ru ">
<font face=verdana size=2 color=blue>
<i>kovshun50@mail.ru</i></font></a></th></tr>
</table></th> <th width=150 >фото 2</th></tr>
</table><br>
<!- Таблиця, де розміщуємо меню сайту->
<table border=1 width=970 height=30>
<tr><th [ Головна ]</th><th>[ Про нас ]</th>
<th [ Наші таланти ]</th><th>[ Наші успіхи ]</th>
<th>[ Наш відпочинок ]</th><th>[ Фотогалерея ]</th></tr>
</table><br>
<!- Таблиця, в якій буде розміщена інформація->
<table border=1 width=970 height=440>
<tr><th width=165 valign=top align=left>
<!- Таблиця для додаткової інформації сайту->
<table border=1 width=185 height=435 >
<tr><td valign=top align=left ><br><br>
<center><table border=1 width=180 height=60>
<tr><td valign=top align=left>
<font face=verdana size=2 color=black ><b><i>
текст</i></b></font></td></tr></table></center>
</td></tr></table></th>
<th><table border=1 width=770 height=410>
<tr><td valign=top align=left >
<!- Таблиця для основної інформації сторінки ->
<table border=1 width=770 height=20 >
<tr><th><font face=verdana size=4 color=blue>
<b><i>Фотогалерея</i></b></font></th></tr>
</table>
<table border=1 width=770 height=390>
<tr><th>фото 1</th><th>фото 2</th><th>фото 3</th></th></tr>
<tr><th>фото4</th><th>фото 5</th><th>фото 6</th></th></tr>
</table></td></tr>
</table></th></tr></table>
</body>
</html>

Ретельно перевірте, щоб назва файлу відповідала назві сторінки. За зразок візьміть сторінку ПРО НАС і, при потребі, приведіть
назви всіх файлів папки pages у відповідність з назвами сторінок.
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Мал. 31

Висновок
Таким чином, у папці pages ми маємо 5 файлів: pro_nas.html,
uspihi.html, vidpochinok.html, talanty.html, fotogaler.html.
Вміст папки pages має вигляд, як на малюнку 32.

Мал. 32

3.3. Розробка Web-сайту класу. Етап 3
Завдання. Наповнити папку img графікою, необхідною для
сайту, та створити гіперпосилання на всіх сторінках сайту.

1) Відкрити кореневу папку klas-8b. У папці img розмістити файли малюнків, необхідних для оформлення сайту. Малюнки
бажано обробити в програмі Paint або Adobe Photoshop CS.
2) Відкрити файл index.html за допомогою текстового редактора Блокнот або відкрити вказаний файл в ІЕ, потім
клацнути по кнопці Править в блокноте – відкриється
HTML-код файлу. Вставити гіперпосилання в таблиці, де
розміщується меню сайту.
Під час встановлення гіперпосилань
суворо дотримуйтесь потрібної адресації!

<table border=1 width=970 height=30 bordercolor=blue
background=img\f.gif>
<tr> <th><a href=index.html>[ Головна ]</a></th>
<th><a href=pages/pro_nas.html>[ Про нас ]</a></th>
<th><a href=pages/talanty.html>[ Наші таланти ]</a></th>
<th><a href=pages/uspihi.html>[ Наші успіхи ]</a></th>
<th><a href=pages/vidpochinok.html>[ Наш відпочинок ]</a></th>
<th><a href=pages/fotogaler.html>[ Фотогалерея ]</a></th>
</tr></table><br>
А в тег <body> вставити атрибути:
alink=#FFFFFF vlink=#000080 link=#1556A7
Код сторінки набуде такого вигляду:
<html>
<head>
<title>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч</title>
</head>
<body alink=#FFFFFF vlink=#000080 link=#1556A7>
<!-Створюємо, таблицю в якій розмістимо заголовок сайту->
<table border=1 width=970 height=120 >
<tr><th width=150>фото 1</th>
<th><table border=1 width=647 height=100 >
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<tr><td><center><font face=verdana size=6 color=blue>
<b><i> 8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч </i></b>
</font></center></td></tr>
</table>
<!-Таблиця для адреси електронної пошти ->
<table border=1 width=647 height=20>
<tr><th valign=top align=left>
<font face=verdana size=2 color=blue>E-mail: </font>
<!- Гіперпосилання на електронну пошту- >
<a href="mailto:kovshun50@mail.ru ">
<font face=verdana size=2 color=blue ><i>kovshun50@mail.ru</i>
</font></a>
</th></tr></table>
</th><th width=150 >фото 2</th></tr>
</table><br>
<!- Таблиця, де розміщуємо меню сайту->
<table border=1 width=970 height=30 bordercolor=blue
background=img\f.gif>
<tr> <th><a href=index.html>[ Головна ]</a></th>
<th><a href=pages/pro_nas.html>[ Про нас ]</a></th>
<th><a href=pages/talanty.html>[ Наші таланти ]</a></th>
<th><a href=pages/uspihi.html>[ Наші успіхи ]</a></th>
<th><a href=pages/vidpochinok.html>[ Наш відпочинок ]</a></th>
<th><a href=pages/fotogaler.html>[ Фотогалерея ]</a></th>
</tr></table><br>
<!- Таблиця, в якій буде розміщена інформація->
<table border=1 width=970 height=470 valign=top align=left>
<tr><th width=300 valign=top align=left>
<!- Таблиця, в якій будуть розміщені новини сайту->
<table border=1 width=300 height=20>
<tr><th><font face=verdana size=4 color=blue>
<b>Новини сайту</b></font></th></tr>
</table>
<table border=1 width=300 height=550>
<tr><td valign=top align=left>
<center><table border=1 width=290 height=375>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=white>
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<!- Місце для тексту новин сайту ->
текст новин</td></tr></table>
</center><br></td></tr>
</table></th>
<th>
<!- Таблиця для розміщення основної інформації сторінки ->
<table border=1 width=665 height=480 >
<tr><td valign=top align=left >інформація</td></tr></table>
<!- Таблиця для гіперпосилання на шкільний сайт- >
<table border=1 width=665 height=100 >
<tr><td><br><center>банер</center></td></tr></table>
</th></tr></table>
</body>
</html>
У вікні броузера це виглядатиме так:

Мал. 33

3) Відкрийте папку pages, а в ній за допомогою ІЕ відкрийте
файл pro_nas.html.
4) Вставте у таблицю меню сайту гіперпосилання, а в тег
<body> вставте атрибути, тоді HTML-код сторінки матиме
такий вигляд:
<html>
<head>
<title>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч=Про нас=</title>
</head>
<body alink=#FFFFFF vlink=#000080 link=#1556A7>
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<!-Створюємо таблицю, в якій розмістимо заголовок сайту->
<table border=1 width=970 height=120 >
<tr><th width=150>фото 1</th>
<th><table border=1 width=647 height=100 >
<tr><td><center><font face=verdana size=6 color=blue>
<b><i> 8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч </i></b>
</font></center></td></tr>
</table>
<!-Таблиця для адреси електронної пошти ->
<table border=1 width=647 height=20>
<tr><th valign=top align=left>
<font face=verdana size=2 color=blue>E-mail: </font>
<!- Гіперпосилання на електронну пошту- >
<a href="mailto:kovshun50@mail.ru ">
<font face=verdana size=2 color=blue ><i>kovshun50@mail.ru</i>
</font></a>
</th></tr></table>
</th><th width=150 >фото 2</th></tr>
</table><br>
<!- Таблиця, де розміщуємо меню сайту->
<table border=1 width=970 height=30 bordercolor=blue
background=img\f.gif>
<tr> <th><a href=index.html>[ Головна ]</a></th>
<th><a href=pages/pro_nas.html>[ Про нас ]</a></th>
<th><a href=pages/talanty.html>[ Наші таланти ]</a></th>
<th><a href=pages/uspihi.html>[ Наші успіхи ]</a></th>
<th><a href=pages/vidpochinok.html>[ Наш відпочинок ]</a></th>
<th><a href=pages/fotogaler.html>[ Фотогалерея ]</a></th>
</tr></table><br>
<!- Таблиця, в якій буде розміщена інформація->
<table border=1 width=970 height=470 valign=top align=left>
<tr><th width=300 valign=top align=left>
<!- Таблиця для додаткової інформації сайту->
<table border=1 width=185 height=410 >
<tr><td valign=top align=left ><br>
68

<!- Записуємо текст додаткової інформації сайту ->
<center><table border=1 width=180 height=60 >
<tr><td valign=top align=left><font face=verdana size=2 color=black >
<b><i>текстова інформація</i></b></font>
</td></tr></table></center>
графічна інформація<br>
</td></tr></table></th>
<th>
<!- Таблиця, в якій розміщується основна інформація
сторінки ->
<table border=1 width=749 height=410>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=white>
<table border=1 width=749 height=20 >
<tr><th><font face=verdana size=4 color=blue >
<b><i>Про нас</i></b></font></th></tr>
</table>
<table border=1 width=749 height=110 >
<tr><th width=75>фото першої вчительки</th>
<th>графічна інформація про клас</th>
<th width=75>фото класного керівника</th>
</table><br>
текстова інформація
</td></tr>
</table>
</th></tr>
</table>
</body>
</html>
У вікні броузера ця сторінка виглядатиме так, як показано на
малюнку 34.

5) Внесіть аналогічні зміни в решту 4 HTML-файли з папки
pages.
6) Ретельно перевірте, щоб всі гіперпосилання працювали.
При потребі виправте помилки, звернувши особливу
увагу на адресацію.
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Мал. 34

3.4. Розробка Web-сайту класу. Етап 4
Завдання. Наповнити головну сторінку сайту інформацією

1) Відкрийте кореневу папку klas-8b. Відкрийте файл
index.html у вікні ІЕ. Відкрийте HTML-код сторінки.
2) У таблицю заголовку сайту в комірку замість слів «фото 1»
вставте малюнок за допомогою приблизно такого тега:
<img src= "img/8.gif" alt=’Наш клас під час уроку історії’ width=150
height=113>

3) У таблицю заголовку сайту замість слів «фото 2» вставте
малюнок за допомогою тега
<img src="img/11.gif" alt=’Зовнішній вигляд нашої школи’ width=150
height=101 >
4) Внесіть аналогічні зміни у всі сторінки папки pages, суворо
дотримуючись правильної адресації.
Перевірте правильність виконання пунктів 2, 3, 4. При потребі
виправте помилки.
5) У таблиці, де будуть розміщені новини сайту, замість слів
«текст новин» вставте такий текст:
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27 грудня наш сайт зареєстровано на Всеукраїнському
порталі Uaportal.
На сайті з’явились перші відвідувачі.

А ще ми проводимо в класі різноманітні змагання.
Наприклад, «Хто
розумніший»,
«Веселі
та
спритні», «Швидше за всіх». У цих змаганнях бере
участь весь клас. Із завданнями змагань не завжди легко
упоратись.

Тут іскрилась енергія слов’янської землі – інакше як можна
пояснити багатогранність історичних подій, що відбулися біля
його стін чи з участю любечан.
Тут стояла сама історія.
Любеч – одне з найдавніших міст на території України.
Його історія сягає в глибину віків.
У сиву давнину це був важливий політичний, економічний,
торговий і культурний центр могутньої давньоруської держави –
Київської Русі.
Любеч дав світові багато відомих людей, серед яких билинний
герой Добриня
Нікітич, преподобний Антоній
Печерський та багато-багато інших.
В Любечі відбувся перший історичний з’їзд князів
Київської Русі. Славиться Любеч пам’ятними місцями,
які дійшли до наших днів. Це печера Антонія
Печерського, Замкова гора та інші.
Нині Любеч – селище міського типу. В селищі знаходиться
загальноосвітня школа, в якій навчається майже 400 юних
любечан, серед яких і ми – учні 8-Б класу.

До Новорічного свята ми випустили стінгазету, на сторінках якої привітали вчителів школи та учнів зі святом.

7) На початку тексту вставте 2 малюнки за допомогою тегів:
<img src=img/3.jpg vspace=6 hspace=6 valign=top align=left alt=’Стелла
при в’їзді в м.Любеч’ width=90 height=138>

Учні 8-Б класу нашої школи вітають усіх школярів з святом
Нового року! Зичимо всім міцного здоров’я, успіхів у навчанні,
завжди бути веселими і щасливими!
Cкоро Новий рік, і тому наш клас дружно готується до
цього свята. Ми готуємо веселу сценку «Пан Коцький» і
пісню про короля. Сценка «Пан Коцький» нам подобається
тим, що вона наповнена сміхом та веселощами.
А пісня також весела, і ми думаємо, що вона всім сподобається.

Ми плануємо весело провести зимові канікули. Зберемось
всім класом і будемо ходити кататись на лижах, санчатах,
звичайно, якщо випаде сніг.

Не багато знайдеться на святій Русі місць, що можна
порівняти з незайманою красою його ярів, річок, озер і боліт,
печер та лісів.

<img src=img/4.gif vspace=6 hspace=6 valign=top align=right alt=’На цьому
місці відбувся І з’їзд князів Київської Русі’ width=150 height=104>
Зверніть увагу, що перший малюнок буде розміщений ліворуч, а другий праворуч, між ними буде розміщено текст.
Перед реченням, що починається словами «Любеч дав
світові багато…» вставте малюнок за допомогою тега:
<img src=img/5.jpg vspace=6 hspace=6 valign=top align=left alt=’Вхід у
печеру преподобного Антонія Печерського’ width=100 height=164>
8) У таблиці, в якій розміщується банер-посилання на шкільний сайт, замініть слово «банер» малюнком з посиланням за
допомогою тегів:
<center><a href=http://www.liubech-school.narod.ru target=_blank><img
src="img/banner1.gif" border=0 width=468 height=60></a></center>
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Розмістіть цей текст між тегами <small>…</small>. Виділіть грубим шрифтом великі літери, кожну новину відділіть
одну від одної за допомогою тега <hr>. Впишіть теги, щоб
виділити кольором слова, показані в тексті грубим
шрифтом.
6) У таблиці, де повинна розміщуватись основна інформація,
замініть слово «інформація» таким текстом:

Атрибут target визначає, в якому вікні буде відкрито документ.
Значення цього атрибуту:
 _blank – завантажувати сторінку у новому вікні броузера;
 _self – завантажувати новий вміст в те вікно, яке включає
дане посилання.
Інші значення цього атрибуту (_parent, _top) використовують,
якщо сайт має так звану фреймову структуру.

9) Тег <body> доповніть атрибутом background=img/f1.gif
Якщо ви зробили все правильно, то дана сторінка у вікні
броузера виглядатиме так:

3.5. Розробка Web-сайту класу. Етап 5
Завдання. Наповнити інформацією сторінку «ПРО НАС»
створюваного сайту.

1) Відкрийте кореневу папку klas-8b, потім папку pages, у
папці pages відкрийте файл pro_nas.html, відкрийте HTMLкод сторінки.
2) У таблиці, де буде розміщена додаткова інформація, замініть слова «текстова інформація» таким текстом:
Сила будь-якого учнівського колективу вимірюється розвитком
індивідуальних можливостей кожного окремого учня.

В.О.Сухомлинський

Мал. 35

Поекспериментуйте з кольором та виглядом рамок таблиць,
зупиніться на найкращому варіанті кольору і товщини рамок
(можливо, товщину деяких рамок варто зробити рівною нулю), а
потім такого стилю дотримуйтесь на інших сторінках сайту.
У таблиці, в які вставляється заголовок сайту та записується
меню сайту, вставте фон, доповнивши тег таблиці атрибутом:
background=img/f.gif
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Текст повинен бути білого кольору на голубому, або
іншому фоні. Прізвище автора розмістіть між тегами
<pre>…</pre> найраціональніше в таблиці.
Текст, вміщений між тегами <pre>…</pre>, буде відображений
моноширинним шрифтом (тобто таким, у якому ширина всіх
символів однакова). Крім того, при його відображенні
броузером не будуть проігноровані «зайві» пропуски та розриви
абзаців (натискання Enter).
3) Замість слів «графічна інформація» вставте малюнок за
допомогою тега <img src="../img/19.gif" alt=’Сьогодні санітарний
день’ vspace=6 hspace=6>.
4) У таблиці, де розміщується основна інформація, замініть
слова «фото першої вчительки» фотографією за допомогою
тега <img src="../img/2.gif" alt=’Перша вчителька Ковшун Н.І.‘>,
слова «графічна інформація про клас» – малюнком за допомогою тега <img src="../img/6.gif" alt=’Етапи нашого зростання’>,
слова «фото класного керівника» – малюнком за допомогою
тега: <img src="../img/1.gif" alt=’Класний керівник Семешко В.Ф.’>.
5) Слова «текстова інформація» замініть таким текстом:
На цих фотографіях ви бачите нашу першу вчительку
Ковшун Наталію Іванівну та нашого класного керівника
Семешко Володимира Федоровича.
Ну, а посередині, звичайно, – ми.
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Це етапи нашого зростання: від дитячого садка, початкової
школи і до сьогоднішніх днів.
У нашому класі 14 учнів які добре навчаються, дружні і
допомагають один одному.
Ми всі ввічливі, культурні. Хлопці люблять спортивні ігри,
дівчата трудолюбиві.
У нас проходять різні змагання, шкільні свята. Весь клас завжди
активний та веселий.
Ми беремо активну участь у житті школи та класу.
Всі у класі допомагають один одному. Ми поважаємо старших,
допомагаємо меншим.
Перед реченням «Це етапи нашого…» вставте малюнок
за допомогою тега <img src="../img/7.gif" vspace=6 hspace=6
align=right alt=’Ми під час свята “Роде наш красний”’>.
Великі літери виділіть грубим шрифтом. Виділений
текст зобразіть синім кольором.
6) Збережіть HTML-код сторінки, а у вікні ІЕ натисніть на
кнопку Обновить. За наявності помилок, виправте їх.
Якщо ви зробили все правильно, то у вікні броузера ця
сторінка виглядатиме так:

Мал. 36
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3.6. Розробка Web-сайту класу. Етап 6
Завдання. Наповнити сторінку «НАШІ ТАЛАНТИ» сайту
інформацією.

1) Відкрити кореневу папку klas-8b, у цій папці зайти в папку
pages, відкрити файл talanty.html, відкрити HTML-код
сторінки і замінити його повністю на такий:
<html>
<head>
<title> 8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч = Наші таланти
=</title>
</head>
<body background=../img/f1.gif alink=#FFFFFF vlink=#000080
link=#1556A7>
<!- Верхня таблиця, в яку вставляємо заголовок сайту ->
<table border=1 width=970 height=120 bordercolor=blue
background=../img\f.gif>
<tr><th width=150 ><img src=”../img/8.gif”
alt=’Наш клас під час уроку історії’></th><th>
<table border=0 width=647 height=100 >
<tr><td ><center><font face=verdana size=6 color=blue ><b>
<i>8-Б клас загальноосвітньої школи м.Любеч</i>
</b></font></center> </td></tr></table>
<!- Таблиця, куди вставляємо адресу електронної пошти ->
<table border=0 width=647 height=20>
<tr><th valign=top align=left><font face=verdana size=2 color=blue>
E-mail: </font><a href="mailto:kovshun50@mail.ru">
<font face=verdana size=2 color=blue>
<i>kovshun50@mail.ru</i></font></a></th</tr>
</table></th>
<th width=150><img src=”../img/11.gif”
alt=’Зовнішній вигляд нашої школи’></th></tr>
</table><br>
<!- Таблиця, де розміщуємо меню сайту->
<table border=1 width=970 height=30 bordercolor=blue
background=../img\f.gif>
<tr><th><a href=../index.html>[ Головна ]</a> </th>
<th><a href=pro_nas.html>[ Про нас ]</a></th>
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<th ><a href=talanty.html>[ Наші таланти ]</a></th>
<th><a href= uspihi.html>[ Наші успіхи ]</a></th>
<th><a href=vidpochinok.html>[ Наш відпочинок ]</a></th>
<th><a href=fotogaler.html>[ Фотогалерея ]</a></th></tr>
</table><br>
<!- Таблиця, в якій буде розміщена інформація->
<table border=0 width=975 height=650 >
<tr><th width=280 valign=top align=left>
<!- Таблиця для розміщення додаткової інформації сайту->
<table border=1 width=185 height=680 bordercolor=blue>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=#69AAFA><br>
<img src="../img/16.gif" hspace=6 vspace=6 alt=’Роботи Мороз Ольги’><br>
<img src="../img/24.jpg" hspace=6 vspace=6 alt=’Наші руки чарівні’><br>
<center><table border=0 width=180 height=60 bordercolor=blue>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=#69AAFA>
<font face=verdana size=2 color=white><b><i> Ручна праця –
величезний фактор розумового розвитку дитини.</i></b></font>
<pre><b> Блонський</b></pre>
</td></tr></table></center>
<img src="../img/18.gif" hspace=6 vspace=6 alt=’Бременські
музиканти=Робота Плєщова Олександра=’><br>
<center><table border=0 width=180 height=60 bordercolor=blue>
<tr><td valign=top align=left bgcolor=#69AAFA>
<font face=verdana size=2 color=white><b><i>Люди перестають
мислити, коли перестають читати…</i></b></font>
<pre><b>Дідро</b></pre>
</td></tr></table></center>
</td></tr></table></th>
<th valign=top align=left bgcolor=white>
<!- Таблиця для основної інформації сторінки ->
<table border=1 width=750 height=20 bordercolor=blue
background=../img\f.gif>
<tr><td><center><font face=verdana size=4 color=blue >
<b><i>Наші таланти</i></b></font></center></td></tr>
</table>
<table border=1 width=750 height=650 bordercolor=blue>
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<tr><td width=70 height=100><img src="../img/9.jpg" hspace=6></td>
<td><font face=verdana size=3 color=blue ><b>Волкова
Анастасія</b></font>. <b>Н</b>айулюбленіше захоплення –
малювання. <b>О</b>собливо любить малювати тварин, а ще –
казкових героїв. <b>Н</b>емає жодного дня, коли б <b>Н</b>астя
щось не намалювала.</td></tr>
<tr><td width=70 height=100><img src="../img/10.jpg" hspace=6></td>
<td><font face=verdana size=3 color=blue ><b>Мороз
Ольга</b></font>. <b>Л</b>юбить вишивати «хрестиком».
<b>П</b>ісля занять у школі, коли виконає домашні завдання
приступає до улюбленої справи. <b>О</b>ля дуже швидко
вишиває. <b>В</b>сі дівчата у школі заздрять <b>О</b>лі.
<b>Д</b>івчина зараз вишиває велику картину <font face=verdana
size=3 color=green ><b> «Прекрасная леди»</b></font>.</td></tr>
<tr><td width=70 height=100><img src="../img/12.jpg" hspace=6></td>
<td><font face=verdana size=3 color=blue ><b>Федяй
Ольга</b></font>. <b>Д</b>уже весела і любить спорт.
<b>Л</b>юбить читати, вишивати, шити, а також писати вірші та
твори. <b>О</b>ля дуже багато читає, особливо захоплюється
фантастикою, дуже любить тварин, особливо котиків.</td></tr>
<tr><td width=70 height=100><img src="../img/13.jpg" hspace=6></td>
<td><font face=verdana size=3 color=blue ><b>Костюк
Іван</b></font>. <b>Д</b>уже любить працювати з комп’ютером.
<b>В</b> цьому році відвідує гурток з <font face=verdana size=3
color=blue ><b>Web-дизайну</b></font>. <b>І</b>він – автор цього
сайту. <b>А</b> ще хлопець дружить зі спортом, гарно грає у
волейбол.</td></tr>
<tr><td width=70 height=100><img src="../img/14.jpg" hspace=6></td>
<td><font face=verdana size=3 color=blue ><b>Моренець
Олександр</b></font>. <b>З</b>ахоплюється комп’ютерами,
любить створювати комп’ютерні презентації, пробує писати ігрові
програми. <b>Л</b>юбить грати у футбол.</td></tr>
<tr><td width=70 height=100><img src="../img/15.jpg" hspace=6></td>
<td><font face=verdana size=3 color=blue ><b>Мозговенко
Альона</b></font>. <b>В</b>міє робити все. <b>З</b>ахоплюється
комп’ютерною творчістю, створює презентації, вчиться створювати
газету. <b>У</b> вільний час любить читати. <b>Ї</b>ї улюблений
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твір <font face=verdana size=3 color=green ><b>”Тореадори з
Васюківки”</b></font>. <b>П</b>ісля того, як прочитала цей твір,
сама почала писати коротенькі твори та оповідання.</td></tr>
</table>
</th>
</tr>
</table>
</body>
</html>

2) Збережіть HTML-код сторінки, виконавши команду
Сохранить, у ІЕ натисніть на кнопку Обновить.
3) Перегляньте сторінку у ІЕ. Виправте можливі помилки.
Якщо ви зробили все охайно і точно, то у вікні броузера ця
сторінка повинна виглядати так:

Мал. 37

4) Порівняйте дану сторінку з попередніми щодо стилю
оформлення. Чим він відрізняється?
5) Змініть оформлення попередніх сторінок за зразком цієї
сторінки і надалі дотримуйтесь цього стилю.
79

3.7. Розробка Web-сайту класу. Етап 7
Завдання. Наповнити сторінку «НАШІ УСПІХИ» сайту
інформацією.

1) Відкрийте кореневу папку klas-8, зайдіть у папку pages,
відкрийте у папці pages файл uspihi.html, відкрийте HTMLкод цього файлу.
2) У таблиці, в якій буде розміщена додаткова інформація,
замініть слова «текстова інформація» таким текстом:
Тільки участь у колективній праці дає змогу людині виробити правильне,
моральне ставлення до інших людей – споріднену любов і дружбу відносно
будь-якого з трудящих, обурення й осуд відносно ледаря, людини, яка
ухиляється від праці.

А.С.Макаренко.

Текст повинен бути білого кольору на голубому фоні
таблиці. Для прізвища автора доберіть найраціональніше
розміщення, скориставшись тегами <pre>…</pre>.
3) Потім замініть слова «графічна інформація» малюнком за
допомогою тега:
<center><img src="../img/33.jpg" alt=’Малюнок Волкової Анастасії “Хитрий
лис”’ vspace=6 hspace=6></center>
4) У таблиці, в якій розміщується основна інформація, замініть
слова «текстова інформація» таким текстом:
Учні нашого 8-б беруть активну участь в житті школи та класу.
Ми всі добре навчаємось.
10 наших товаришів є членами гуртка комп’ютерної творчості,
який працює на базі кабінету інформатики школи. Ось уже
впродовж чотирьох років ми опановуємо ази комп’ютерної
грамотності.
Наші гуртківці вміють створювати комп’ютерні презентації,
працювати з багатьма програмами, такими як Microsoft
Office Word, Paint, Adobe Photoshop, Microsoft
Office Publisher.
Костюк Іван відвідує ще гурток Web-дизайну, де
опановує ази мови HTML. Він є автором цього сайту.
Наш клас бере участь у багатьох конкурсах, які проводяться у районі.
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Всі хлопці нашого класу відвідують різні спортивні секції, які
працюють у нашій школі.
Дівчата не відстають від хлопців, також беруть активну участь у
конкурсах, олімпіадах.
Нещодавно вони вибороли перше місце в районному конкурсі
”Мій рідний край” і отримали гарні призи.
А ще дівчата вміють гарно вишивати, пишуть вірші, малюють, а
тому беруть участь в конкурсах прикладного та літературного
мистецтва.
Великі літери виділіть грубим шрифтом. Окремі
фрагменти тексту виділіть синім кольором.
5) Перед реченням “Учні нашого 8-б …” вставте малюнок за
допомогою тега:
<img src="../img/17.gif" alt=’Під час уроку з історії’ valign=top align=left
vspace=6 hspace=6>
6) Перед реченням “Костюк Іван…” вставте малюнок за
допомогою тега:
<img src="../img/32.jpg" alt=’Члени гуртка комп’ютерної творчості’
valign=top align=right vspace=6 hspace=6>

Мал. 38
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7) У таблицю в якій розміщується банер-посилання на сайт кабінету інформатики школи, вставте банер за допомогою тега:
<center><a href=http://www.kabinet-info.narod.ru target=_blank>
<img src=" ../img/banner.gif" border=0> </a></center>
8) Збережіть HTML-код сторінки, виконавши команду Сохранить, і в ІЕ натисніть на кнопку Обновить.
Перегляньте одержану сторінку. При наявності помилок,
виправте їх. Якщо ви все зробили правильно, то у вікні броузера
сторінка виглядатиме так, як на мал. 38.

3.8. Розробка Web-сайту класу. Етап 8
Завдання. Наповнити сторінку «НАШ ВІДПОЧИНОК» сайту
інформацією

1) Відкрийте кореневу папку klas-8b, зайдіть у папку pages,
відкрийте у папці pages файл vidpochinok.html, відкрийте
HTML-код цього файлу.
2) У таблиці, в якій буде розміщено додаткову інформацію,
замінити слова «графічна інформація» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/22.jpg" alt='Екскурсія до судоремонтних майстерень'
vspace=6 hspace=6><br>
3) Замінити слова «графічна інформація» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/21.jpg" alt='Під час свята"Мій тато і я"' vspace=6
hspace=6><br>
4) Замінити слова «графічна інформація» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/23.jpg" alt='Свято "Новорічна казка"' vspace=6
hspace=6><br>
5) У таблиці, в якій розміщується основна інформація
сторінки, замінити слова «текстова інформація» таким
текстом:
Наш клас дуже веселий.
Ми всі любимо працювати, а попрацювавши – добре відпочити.
Хлопці люблять відпочивати, граючи у футбол, вoлейбол,
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настільний теніс.
Найпопулярнішим відпочинком у нас є туристичні походи,
екскурсії.
Ми всі любимо мандрувати. Вже став традиційним у нашій
школі День туризму, який відзначається у вересні місяці
кожного року.
Кожної п’ятниці у нашій школі проводяться дискотеки, де ми
буваємо дуже часто.
У нашому класі проводяться різні свята: "Здоров’я дітей –
здоров’я нації", "Роде наш красний", "Мій тато і
я", "Від усієї душі", "До побачення, осінь",
"Новорічна казка" та інші.

А ще ми любимо у вихідний день поспілкуватись з рідною
природою.
Цьому сприяє наша місцевість. Завдяки тому, що ми ведемо
здоровий спосіб життя, ми майже ніколи не хворіємо.

Великі літери виділити грубим шрифтом. Окремі фрагменти тексту виділити відповідним кольором і шрифтом.
6) Перед реченням «Наш клас дуже веселий» вставити
малюнок, використавши тег:
<img src="../img/19.jpg" alt='Під час екскурсії до пожежної частини'
valign=top align=right vspace=6 hspace=6>
Перед реченням «Найпопулярнішим відпочинком…»
вставити малюнок, використавши тег:
<img src="../img/18.jpg" alt='На туристичному святі' valign=top align=left
vspace=6 hspace=6>
Перед реченням «У нашому класі…» вставити малюнок,
використавши тег:
<img src="../img/20.jpg" alt='Ми під час свята' valign=top align=left
vspace=6 hspace=6>
7) Збережіть HTML-код сторінки, скориставшись командою
Сохранить, і перегляньте сторінку у вікні броузера, натиснувши попередньо на кнопку Обновить.
Якщо ви виконали все охайно і правильно, то у вікні броузера
сторінка виглядатиме так, як на малюнку 39.
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Мал. 39

3.9. Розробка Web-сайту класу. Етап 9
Завдання. Наповнити інформацією сторінку «ФОТОГАЛЕРЕЯ».

1) Відкрийте кореневу папку klas-8b, зайдіть у папку pages,
відкрийте у папці pages файл fotogaler.html, відкрийте
HTML-код цього файлу.
2) В таблиці, в якій буде розміщено додаткову інформацію,
замініть слово «текст», таким текстом:
Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до
майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне
життя. І від того, як минуло дитинство, хто вів за руку в дитячі роки, що
ввійшло в її розум і серце з навколишнього світу, – від цього багато
залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк.

В.О.Сухомлинський.

Текст повинен бути білого кольору на синьому фоні.
Прізвище автора розмістіть між тегами <pre>…</pre>
(найраціональніше – в таблиці).
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3) У таблиці, в якій розміщується основна інформація сторінки, замініть слова «фото 1» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/25.jpg" alt='Спілкуємось з природою' vspace=6 hspace=6>
4) Замініть слова «фото 2» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/26.jpg" alt='Ми – юні туристи' vspace=6 hspace=6>
5) Замініть слова «фото 3» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/27.jpg" alt='Екскурсія до лісу' vspace=6 hspace=6>
6) Замініть слова «фото 4» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/28.jpg" alt='Під час екскурсії' vspace=6 hspace=6>
7) Замініть слова «фото 5» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/29.jpg" alt='Сьогодні – санітарний день' vspace=6
hspace=6>
8) Замініть слова «фото 6» малюнком, використавши тег:
<img src="../img/30.jpg" alt='Готуємось до свята' vspace=6 hspace=6>
9) Збережіть HTML-код сторінки і перегляньте сторінку у вікні
броузера, натиснувши на кнопку Обновить.
Якщо ви все зробили охайно і правильно, то у вікні броузера
сторінка виглядатиме так:

Мал. 40
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4. Розміщення Web-сайту в Інтернеті
Створений вами сайт почне «діяти», якщо ви його розмістите
на Web-сервері. Після цього відвідувачі зможуть «заходити» на ваш
сайт і знайомитись із поданими на ньому матеріалами. Щоб
передати файли на Web-сервер, скористаємось протоколом HTTP.

4.1. Підготовка сайту до опублікування
Поняття про тег <META>
З метою подальшого ефективного пошуку HTML-документа
роботами пошукових машин мережі, до нього вміщуються дані
про документ (метадані).
У HTML-файлі метадані вміщують у теги <META>, які
розташовані у заголовку файлу. Вони застосовуються для
ідентифікації і класифікації електронних документів у мережевому
середовищі, інформаційного пошуку, фільтрування інформації.
Зміст <META>-тегу визначається його атрибутами. Зокрема,
можуть бути використані такі теги:
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/HTML; charset=Windows1251”>
– вказує броузеру, що дана HTML-сторінка містить текст в
кодуванні Кирилиця (Windows). Без цього тега в деяких броузерах
український текст може бути спотворений через неправильний
вибір кодової таблиці.
<meta name=”Author” content=”Іван Костюк”>
– вказує, хто є автором Web-сайту.
<meta name=”Reply-to” content=kovshun50@mail.ru>
– вказує адресу електронної пошти автора сайту.
<meta name=”generator” content=klas-8.narod.ru >
– вказує адресу сайту.
<meta name=”Description” content=”Любеч, загальноосвітня школа
м.Любеч, клас, новини сайту, фотогалерея, про нас, наш відпочинок,
відпочинок, наші успіхи, успіхи”>
– вказує список ключових слів, за якими «пошуковик» здійснюватиме пошук.
Вибір Web-сервера
Ми створили свій перший невеликий сайт. Тепер нам потрібно
вибрати Web-сервер, на якому цей сайт буде розміщено.
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Web-сервер (або Інтернет-сервер) – це спеціалізований
комп’ютер, призначений для зберігання, пошуку і обміну
файлами у WWW.

Наприклад, коли користувач Інтернету намагається завантажити файл з WWW, програма-броузер відсилає запит на Webсервер, на якому знаходиться даний файл. Сервер знаходить файл
на своїх дисках і відправляє його комп’ютеру-клієнту, від якого був
отриманий запит. Обмін інформацією між клієнтом і Web-сервером
проходить згідно з протоколом HTTP – загальним протоколом, що
визначає функціонування World Wide Web.
Web-сервер працює під управлінням однієї з операційних
систем UNIX, Windows NT, MacOS тощо і на ньому має бути
встановлена спеціальна програма Web-сервера. Найбільш
розповсюдженою програмою Web-сервера є Apache Server, яка
працює швидко і допускає безкоштовну установлення (див. вузол
www.apache.org). Часто використовуються також програми TomCat,
Microsoft IIS, NCSA та інші.
За допомогою однієї з таких програм свій Web-сервер може
створити будь-яка організація, школа і навіть приватна особа. Але
це не завжди виправдано, оскільки повноцінний Web-сервер
повинен мати швидке з’єднання з Інтернетом (наприклад, через
виділену лінію) і повинен працювати цілодобово. Тому часто
проблему вибору Web-сервера розв’язують за допомогою сторонніх
організацій – фірми вашого провайдера або спеціальних фірм, які
займаються хостингом.
Хостинг (від англійського слова hosting – сумісне
розміщення; to host – приймати гостей) – це розміщення
Web-сайта на обладнанні компанії. Ресурси сервера і лінії
зв’язку використовуються при цьому сумісно багатьма
клієнтами.

www.narod.ru, www.boom.ru, українські сервери www.ukrbiz.net ,
www.freehost.kiev.ua). Такі сервери не вимагають плату за
підтримку Web-сайтів клієнтів і існують за рахунок грошей
рекламодавців. Зареєстрованому клієнту надається обмежений,
але досить великий вільний простір на диску сервера. Цього
об’єму достатньо для розміщення як невеликого, так і досить
солідного сайту. Єдине зобов’язання, яке бере на себе клієнт
безкоштовного Web-сервера, – це розміщення на своєму сайті
банерів – маленьких помітних зображень (часто анімованих),
призначених для реклами. Згоди на це у клієнтів, як правило, не
питають – банери вставляються і оновлюються без участі
господаря сайту.
Безкоштовні Web-сервери мають також обмеження щодо
сервісу, який вони надають: вони, як правило, не підтримують
сучасні Інтернет-технології PHP, JSP, ASP та інші. Але свій сайт,
який складається зі звичайних HTML-файлів, ви зможете розмістити на безкоштовному хостингу без особливих проблем.
Питання для самоконтролю:
1. У чому полягає попередня робота по створенню Web-сайта?
2. Що таке структура сайту?
3. У чому відмінність між сайтами з лінійною і деревовидною
структурами?
4. В якому вигляді повинен існувати сайт безпосередньо перед його
розміщенням у Інтернеті?
5. Що таке хостинг і які його види вам відомі?
6. Як вибрати Web-сервер?
7. Які безкоштовні Web-сервери ви знаєте?
8. Які обмеження мають безкоштовні Web-сервери?
9. Яке призначення <МЕТА>-тегів?
10. Поясніть, що означає атрибут «target», та яких значень він може
набувати?

Вправа 9. Підготовка сайту до опублікування в Інтернеті

При виборі стороннього Web-сервера керуються такими
основними критеріями: ціною і продуктивністю. У професійних розробників Web-сайтів вибір визначається можливостями
замовника і відносинами, які склались з компаніями, що володіють Інтернет-серверами.
Зараз з’являється багато Web-серверів, які надають безкоштовний хостинг (наприклад, російськомовні сервери www.char.ru,

1) Відкрити кожний HTML-документ сайту і вставити після
тега </title> <META>-теги, перелічені на початку параграфа.
2) За допомогою тега <bgsound src="img\2.wav"> вставити на
головну сторінку сайту музичну заставку.
Зауваження. Сайт 8-Б класу загальноосвітньої школи м.Любеча, процес розробки якого описано, завантажений на Web-сервер
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та зареєстрований в окремих каталогах та пошукових системах.
Його адреса: www.klas-8.narod.ru.
Зображення, які використані при розробці сайту, можна завантажити з Інтернету для виконання практичних робіт на уроках.

2) Клацніть на посиланні Регистрация, після чого завантажиться сторінка уведення ваших даних (мал. 41).

4.2. Використання протоколу HTTP
Розглянемо найбільш простий спосіб розміщення сайту – на
одному з безкоштовних Web-серверів, наприклад, www.narod.ru. На
цьому сервері користувачу надається зручний інтерфейс для
операцій розміщення і редагування сайту, а також необмежене
місце на диску.
При передаванні файлів на безкоштовний Web-сервер
використовується протокол HTTP, тобто протокол, за допомогою
якого здійснюється звичайний обмін файлами у WWW.

Мал. 42

3) У поле Логін уведіть ім’я свого сайту (наприклад, klas-8), в
поле Ваше ім’я уведіть своє ім’я (наприклад, Микола). У
поле Фамилия – прізвище (Ковшун). Натисніть на кнопку
Дальше (див. мал. 42).
Логін – ім’я (назва сайту).
У нашому випадку klas-8 – це логін.

Розміщення Web-сайту в мережі Інтернет
Послідовність ваших дій для розміщення Web-сайту повинна
бути такою:
1) Підключіться до Інтернет і завантажте початкову сторінку
www.narod.ru.

Логін – назва сайту, може складатись з латинських літер,
знаків «_» (підкреслення) та «–» (дефіс) і цифр. Логін повинен
починатись з літери. Обирає логін власник сайту. Логін повинен
бути коротким. Після логіну ставиться крапка і далі записується
адреса серверу, де розміщено сайт.
Наприклад: klas-8.narod.ru (де klas-8 – логін, narod.ru –
адреса серверу).
Тоді сайт матиме таку адресу: www.klas-8.narod.ru
Крім логіну власник сайту задає пароль, про який нікому не
повинен повідомляти. Лише знаючи логін і пароль, пізніше можна
буде змінити файли, які входять до складу сайту.
4) Заповніть поля Пароль, Подтверждение пароля та інші.
Зверніть увагу, що не всі поля є обов’язковими для
заповнення (мал. 43-44).
5) Після цього з’явиться повідомлення про те, що реєстрація
успішно завершена (мал. 45).
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Мал. 41

Мал. 45

Мал. 43

6) Заповніть відповідні поля. Після натиснення на кнопку
Далее з’явиться сторінка Народ.Ру Управление файлами.

9) Зайдіть на сторінку Управление файлами і створіть у
кореневій папці папки img та pages.

Мал. 44

7) Подайте команду Создать папку. Назвіть папку klas-8. Це
буде коренева папка сайту.
8) Натисніть на кнопку Обзор і завантажте початкову сторінку
вашого сайту: index.html.
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Мал. 46
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4.3. Тематична робота «Захист Web-сайту»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Мал. 47

Кожному учню на захист Web-сайту відводиться 3-5 хвилин.
Доповідь будується за таким планом:
Назва сайту.
З якою метою створювався Web-сайт.
Структура сайту (вказати кількість Web-сторінок сайту, та
продемонструвати їх).
Назвати елементи сторінки та показати їх.
Використані об’єкти (кнопки, текстові вікна, звукові записи, відео ролики) – показати їх на сайті.
Продемонструвати сайт в мережі Інтернет (якщо він завантажений на сервер).

10) Завантажте по черзі в кожну папку необхідну інформацію з
папки klas-8, яка знаходиться у вас на робочому столі. (Це
макет вашого сайту який розміщений на Web-сервері).
Завантажувати можна одразу не більше 10 файлів у кожну
папку (мал. 46-47).
11) Перегляньте свій сайт у вікні броузера, попередньо набравши в адресному рядку його адресу. Якщо при перегляді
будуть виявлені помилки, то зайдіть на сторінку Управление
файлами, відкрийте відповідний файл і виправте їх.
12) Зайдіть на сторінку Мастерская і виконайте команду
Индексация сайта в поисковых системах.
13) Тепер можна приступати до реєстрації сайту в каталогах і
різних пошукових системах. Для цього в каталогах і
пошукових системах є відповідна сторінка Добавить
ресурс. Зайшовши на цю сторінку і заповнивши необхідну
документацію, можна зареєструватись.
Редагування Web-сайту
Після того, як ви розмістили свій сайт на Web-сервері, ви
можете легко до нього звертатись для редагування вмісту
(додавати, вилучати, оновлювати файли).
Після зміни файлового складу сайту не відключайте з’єднання
з Інтернетом, а завантажте програму-броузер і зайдіть на редагований вами сайт. Перегляньте уважно, як відбились внесені вами
зміни на зовнішньому вигляді та роботі вашого сайту.
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5. Додатки
5.1. Таблиця основних тегів мови HTML
ОСНОВНІ ТЕГИ
<html>…</html>
<head>…</head>

<body>…</body>

Повідомляє броузеру, що це – HTMLдокумент
Визначає місце, для службової інформації,
яка не відображається в тілі документа. Тут,
зокрема, розташовується тег назви документа і теги для пошукових машин.
Визначає зображувану частину документа
(тіло документа)

ТЕГИ ЗАГОЛОВКУ
<title>…</title>

Вміщує назву документа для заголовку
програми перегляду Web-сторінок

АТРИБУТИ ТІЛА ДОКУМЕНТА
Встановлює колір фону документа
<body bgcolor=?>
Встановлює колір тексту документа
<body text=?>
Встановлює колір гіперпосилань
<body link=?>
Встановлює колір гіперпосилань, за якими
<body vlink=?>
<body alink=?>

вже здійснювався перехід
Встановлює колір гіперпосилань при натисканні

ТЕГИ ДЛЯ ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ
Обрамляє попередньо відформатований і
<pre>…</pre>

<h1>…</h1>
<h6>…</h6>
<b>…</b>
<i>…</i>
<tt>…</tt>
<cite>…</cite>
<em>…</em>

розмічений текст, тобто рядок відображається точно так, як надрукований, і при
цьому зберігаються пробіли і переводи
рядків. Текст у межах цього тега буде відображатись шрифтом фіксованої ширини
Створює найбільший заголовок
Створює найменший заголовок
Створює грубий шрифт
Створює шрифт з нахилом
Створює шрифт, який імітує шрифт друкарської машинки
Виділяє цитату
Використовується для виділення слова в тексті
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<strong>…</strong>
<sub>…</sub>
<sup>…</sup>
<font face=?>…</font>
<font size=?>…</font>
<font color=?>…</font>
<p>
<p align=?>
<br>
<blockquote>…
</blockquote>
<ol>…</ol>
<li>
<ul>…</ul>
<li>

Використовується для виділення найбільш
важливих частин тексту
Використовується для написання нижніх
індексів
Використовується для написання верхніх
індексів
Задає назву шрифту
Встановлює розмір шрифту в межах від 1 до
7
Встановлює колір тексту
Створює новий абзац
Вирівнює абзац відносно однієї із сторін
документа, значення: left, right, center
Вставляє розрив рядка
Створює відступи з обох сторін тексту
Створює нумерований список
Визначає елемент списку і надає йому номер
Створює ненумерований (маркірований) список
Визначає елемент списку і додає маркер

ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
<img src=”?”>
<img src=”?” align=?>
<img src=”?” border=?>
<hr>
<hr size=?>
<hr width=?>
<hr noshade>
<hr color=?>

Додає зображення у HTML-документ
Вирівнює зображення за однією із сторін
або по центру документа. Набуває значень:
left, right, center, bottom, top, middle
Встановлює ширину рамки навколо зображення
Додає горизонтальну лінію
Встановлює товщину лінії
Встановлює ширину лінії (в пікселях або
процентах)
Створює лінію без тіні
Надає лінії певний колір

ТАБЛИЦІ
<table>…</table>
<tr>…</tr>
<td>…</td>

Створює таблицю
Визначає рядок в таблиці
Визначає окрему комірку в таблиці
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Визначає заголовок таблиці (звичайна комірка з
розміщеним по центру виділеним текстом)

<th>…</th>

АТРИБУТИ ТАБЛИЦІ
<table border=?>
<table cellspacing=?>
<table cellpadding=?>

Задає товщину рамки таблиці
Задає відстань між комірками таблиці
Задає відстань між вмістом комірки і її
рамкою
Встановлює ширину таблиці
Встановлює висоту таблиці
Встановлює вирівнювання вмісту комірок
таблиці. Набуває значень: left, center, right
Встановлює вертикальне вирівнювання для
комірок таблиці. Набуває значень: top, middle,
bottom
Вказує кількість стовпчиків, які об’єднані в
одній комірці
Вказує кількість рядків, які об’єднані в
одній комірці

<table width=?>
<table height=?>
<tr align=?> або
<td align=?>
<tr valign=?> або
<td valign=?>
<td colspan=?>
<td rowspan=?>

ГІПЕРПОСИЛАННЯ
<a href=”?”>…</a>
<a href=”mailto:?”>…</a>
<a href=”#NAME”>…</a>

Створює гіперпосилання на інші документи
або частину поточного документа
Створює гіперпосилання для виклику поштової програми
Створює гіперпосилання на частину поточного документа

5.2. Шістнадцяткова система числення
У десятковій системі числення, до використання якої ми
звикли, для запису чисел використовують 10 різних цифр. Але
існують ще й інші системи числення.
У шістнадцятковій системі числення, яка є зручною у
багатьох комп’ютерних застосуваннях, для запису чисел використовують 16 різних цифр:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Не дивуйтесь, що символи A, B, C, D, E, F названі цифрами.
Тут вони, дійсно, використовуються як цифри для запису чисел.
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Щоб вказати, що число належить саме до десяткової системи
числення, записують (5421)10. Тоді (A)16=(10)10, (B)16=(11)10,
(C)16=(12)10, (D)16=(13)10, (E)16=(14)10, (F)16=(15)10.
Шістнадцяткову систему числення використовуються для
запису адрес комірок пам’яті комп’ютера, для кодування кольорів у
тегах HTML тощо. Зокрема, з технічних причин, складові кольору
набувають значень від 0 до 255, а в 16-ковій системі цей діапазон
зображається числами від 0 до FF, тобто немає потреби у використанні трицифрових чисел.
Числа з однієї системи в іншу переводять за певними правилами.
Приклад 1. Перевести число (126)10 в шістнадцяткову систему
числення: (126)10 = ( ? )16.
_126 | 16
112 7
14

Відповідь: (126)10 = (7Е)16
Як бачите, остача (14)10 позначена однією цифрою E.
Приклад 2. Обчислити десяткове значення числа (7D)16.
(7D)16 = 7*161 + 13*160 = 125.
Відповідь: (7D)16 = 125.
Приклад 3. Адреса (номер) комірки оперативної пам’яті така:
FB31. Визначити її десяткове значення.
(FB31)16 = 15*163 + 11*162 +3*161 +1*160 = 64305
Відповідь: номер комірки 64305.
Приклад 4. Кольори у моделі RGB кодуються трьома шістнадцятковими числами. Який колір відповідає коду (FF, FF, 00)?
Розв’язання: FF = 15*161+15*160 = 240 + 15 = 255. Отже,
десяткові коди цього кольору такі (255, 255, 0). У палітрі RGB цей
код означає суміш червоного і зеленого кольорів. При змішуванні
таких кольорів утворюється жовтий колір.

5.3. Таблиця кольорів
Назва кольору
Блідо-голубий
Колір старого паперу
Голубий
Аквамарин

Код
F0F8FF
FAEBD7
00FFFF
7FFFD4

Назва кольору
Світло-ціановий
Світло-зелений
Світло-сірий
Світло-рожевий
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Код
E0FFFF
90EE90
D3D3D3
FFB6C1

Назва кольору
Блакитний
Бежевий
Бісквітний
Чорний
Світло-кремовий
Синій
Синьо-фіолетовий
Коричневий
Старого дерева
Тьмяний сіроблакитний
Фісташковий
Шоколадний
Кораловий
Помірний червонофіолетовий
Темно-зелений
Малиновий
Ціан
Темно-синій
Темний червоно-золотий
Темно-сірий
Темно-зелений
Темний хакі
Темно-оливковий
Темно-оранжевий
Темна орхідея
Темно-червоний
Темний морської хвилі
Темний сірувато-синій
Темно-сірий (свинцевий)
Темно-бірюзовий
Темно-фіолетовий
Темно-рожевий
Тьмяно-сірий
Тьмяно-волошковий
Вогнетривкої цегли

Код
F0FFFF
F5F5DC
FFE4C4
000000
FFEBCD
0000FF
8A2BE2
A52A2A
DEB887
5F9EA0

Назва кольору
Світлий морської хвилі
Світлий свинцево-сірий
Світло-сталевий
Світло-жовтий
Лайм
Світла липа
Льняний
Каштановий
Помірно-синій
Помірний морської
хвилі
Помірний сірувато-синій
Помірний салатовий
Волошковий
Колір неба після
заходу сонця
М’ятно-кремовий
Болотний
Брудно-сірий
Темно-синій
Оливковий
Оранжевий
Червоно-оранжевий
Блідо-золотий
Блідо-зелений
Блідо-бірюзовий
Персиковий
Коричневий
Рожевий
Сливовий
Туманно-голубий
Пурпурний
Червоний
Рожево-коричневий
Синьо-голубий
Старої шкіри
Оранжево-рожевий

7FFF00
D2691E
FF7F50
C71585
006400
DC143C
00FFFF
00008B
B8860B
A9A9A9
006400
BDB76B
556B2F
FF8C00
9932CC
8B0000
8FBC8F
483D8B
2F4F4F
00CED1
9400D3
FF1493
696969
1E90FF
B22222
99

Код
20B2AA
778899
B0C4DE
FFFFE0
00FF00
32CD32
FAF0E6
800000
0000CD
3CB371
7B68EE
00FA9A
6495ED
191970
F5FFFA
FFE4B5
FFDEAD
000080
808000
FFA500
FF4500
EEE8AA
98FB98
AFEEEE
FFDAB9
CD853F
FFC0CB
DDA0DD
B0E0E6
800080
FF0000
BC8F8F
4169E1
8B4513
FA8072

Назва кольору

Код
Назва кольору
Код
Пісочно-коричневий
FFFAF0
F4A460
228B22 Морської хвилі
2E8B57
FF00FF Морської черепашки
FFF5EE
DCDCDC Охра
A0522D
F8F8FF Сріблястий
C0C0C0
FFD700 Небесно-блакитний
87CEEB
DAA520 Сірувато-голубий
6A5ACD
808080 Синювато-сірий
708090
008000 Білосніжний
FFFAFA
ADFF2F Весняної зелені
00FF7F
Голубувато-сталевий
F0FFF0
4682B4
FF69B4 Жовтувато-коричневий
D2B48C
CD5C5C Синьо-зелений
008080
FFFFF0 Світло-фіолетовий
D8BFD8
F0E68C Томатний
FF6347
Бірюзовий
E6E6FA
40E0D0
FFF0F5 Фіолетовий
EE82EE
7CFC00 Пшеничний
F5DEB3
FFFACD Білий
FFFFFF
FFF8DC Білий димчастий
F5F5F5
Жовтий
ADD8E6
FFFF00
F08080 Жовто-зелений
9ACD32
Потрібний колір можна підібрати, користуючись програмою
Adobe Photoshop CS або подібною. Кольори також можна встановити за допомогою палітри «Все цвета Интернета», яку можна
знайти, наприклад, за адресами:
1. http://www.hardline.ru/8/68/4678/
2. http://www.helloworld.ru/texts/comp/web/design/colors/
3. http://chatpages.ru/chat/color/color.html
4. http://fwebdesign.iatp.az/fwebdesign/cveta.html
Для подальшої роботи цю палітру варто зберегти на диску.
Квітковий-білий
Зеленого лісу
Фуксія
Світлий сіро-фіолетовий
Туманно-білий
Золотий
Червоного золота
Сірий
Зелений
Жовто-зелений
Свіжого меду
Яскраво-рожевий
Червоно-коричневий
Слонової кістки
Хакі
Бузковий
Бузково-рожевий
Зеленої трави
Лимонний
Темний шовк
Світло-голубий
Світло-кораловий
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Типи сайтів
Електронні документи, створені мовою гіпертекстової
розмітки HTML і призначені для використання у мережі Інтернет,
називають Web-сторінками. Вони об’єднуються у Web-сайти.
Сайтом у мережі Інтернет називають комплекс взаємопов’язаних
однією темою Web-сторінок. Умовно сайти класифікують за принципом приналежності власника сайту до тієї чи іншої категорії.
Тобто сайти розподіляють за стилем і за якістю дизайну.
Найбільш масовою є така категорія Web-сайтів, як особисті
сторінки користувачів (від англ. home pages), які, за традицією,
називаються сторінками, хоч багато з них являють собою
повноцінні сайти. Оскільки створюють свої сторінки різні категорії
споживачів, цінність вмісту і дизайн таких сторінок можуть дуже
відрізнятись. Манера оформлення і подання інформації, властиві
таким сторінкам, є наслідком тих мотивів, якими свідомо чи
несвідомо керуються їхні творці.
При створенні сайту фірми чи комерційної організації
пріоритети змінюються. Як і у традиційних видах подання бізнесінформації
(буклети,
проспекти,
рекламні
оголошення),
корпоративний сайт має на меті створити у свідомості користувача
привабливий образ фірми, який запам’ятовується. Сайт фірми – це
інструмент рекламний, так само, як і друкований інформаційний
засіб, тому він вимагає якісного дизайну. Середній рівень корпоративних сайтів досить високий, бо вони створюються, як правило,
професійними дизайнерами. Крім участі професіоналів, обставиною, яка сприяє якісному дизайну корпоративних сайтів, є те, що
їхній вміст оновлюється порівняно нечасто, і це дозволяє
застосовувати статичний, менш гнучкий дизайн. Через статичність
змісту більшість таких сайтів розраховані на одноразове
відвідування, тому розробники підходять до дизайну з особливою
вимогливістю, щоб створити враження на відвідувачів з першого
разу. Звичайно, багато з корпоративних сайтів містять інформацію
не лише про саму фірму, але й про її продукти, тобто інформацію,
яка оновлюється порівняно часто. Тому цей вид сайтів до певної
міри зближується з некомерційними і контент-сайтами. Така
подвійна рекламно-інформаційна функція характерна також для
«офіційних» сайтів фільмів, музичних альбомів і груп, спортивних
команд. Багато з таких сайтів вже не є комерційними, особливо

якщо вони належать не самим видавцям, кіностудіям або
музикантам, а їхнім прихильникам.
Особливим різновидом комерційних сайтів є сайти власне
дизайнерських компаній. Працюючи над представництвом
власної студії, дизайнер має дотримуватись жорстких критеріїв,
вироблених сучасною дизайн-культурою.
Найбільш впливовим і помітним різновидом сайтів є контентсайти – основні постачальники інформації, яка користується
попитом. До цієї категорії відносяться різноманітні пошукові
системи, сайти новин і колонки оглядачів, ресурси освіти і розваг, і
взагалі, все те, що може становити інтерес (не рекламний) для
певної групи читачів. На відміну від паперових журналів і книг, в
Інтернеті такі ресурси не окуповуються за рахунок продажу
інформації, тому належать або окремим користувачам, або
невеликим фірмам, видатки яких окуповуються за рахунок
банерної реклами. Для таких сайтів (як і для некомерційних) вміст
важливіший, ніж оформлення, тому середній рівень їхнього
дизайну нижчий, ніж у сайтів компаній.
Різнорідний і часто змінюваний зміст контент-сайту примушує
обмежуватись спрощеними рішеннями, тому для них обирається
найбільш простий (часто академічний) стиль оформлення.
Розраховані на багаторазове відвідування, такі сайти намагаються
звести до мінімуму елементи дизайну, щоб читачі не витрачали час
на завантаження графіки і щоб ніщо не відволікало їх від головного,
заради чого вони відвідали сайт, – інформації, вмісту, контенту.
Проблема оцінки сайту
Саме структура документа, а не його зовнішній вигляд, є
об’єктом мови розмітки HTML. Мова HTML призначена саме
для розмітки логічної, а не візуальної структури, а зовнішній
вигляд документа у вікні броузера є лише побічним ефектом
логічної розмітки.
Цього принципу дотримувались лише на початку існування
мови. Надалі до HTML було уведено велику кількість візуально
орієнтованих засобів, які не мають ніякого структурного значення і
застосовуються виключно для управління зовнішнім виглядом
документа у графічному середовищі.
Обмежуючись лише набором тегів і незважаючи на оформлення, можна одержати для свого документа цілком логічний,
послідовний і строгий дизайн.
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5.4. Типи Web-сайтів та оцінка їх якості

Саме такий академічний стиль характерний для освітніх та
наукових сайтів і є найкращим рішенням для тих, кому дизайн не
надто важливий.
Стрімке зростання кількості ресурсів мережі Інтернет і відсутність універсальних стандартів призвели до усвідомлення значення
практично апробованих принципів проектування. Важливим завданням є визначення специфічних елементів або параметрів мережі,
які впливають на комунікацію. Виділяють такі параметри, які найбільш часто використовуються для опису і оцінки мережевих сайтів:
 оформлення документа (використання шрифтів, формату
сторінок і кольору для передавання змісту тексту);
 структура сайту;
 використані засоби розробки;
 зміст повідомлення;
 привабливість;
 доступність.
Ці параметри вказують на сфери, на які проектувальники
мають звертати особливу увагу під час розробки сайтів.
Розробляючи сайт, слід звернути увагу на результати дослідження впливу традиційних друкарських знаків (шрифту), на
швидкість і зручність роботи з документом:
 читачі однаково читають шрифти як із засічками, так і без
них;
 довжина рядка впливає на швидкість роботи;
 курсивні і всі великі літери більш складні для читання, ніж
звичайний друк;
 контрасність друкарських елементів (середній розмір,
чіткість, яскравість) більш важливі, ніж малюнок шрифту;
 використання білих літер на кольоровому фоні є ефективним
засобом, що привертає увагу до тексту.
Однак досі не досліджено, наскільки ці результати можуть
бути застосовані до мережевих документів.
Структура сайту є основою, на якій розробники можуть
створювати навігаційні засоби. Дослідження проблем, які виникали
у користувачів внаслідок неефективності структури сайту,
дозволили виділити такі загальні проблеми:
 дезорієнтація користувача (незнання того, де користувач
знаходиться відносно структури сайту);

 відволікання від головної мети;
 ненадійність навігації (функції або ознаки навігації – колір,
форма кнопок і гіперпосилань –змінюються від сторінки
до сторінки);
 недостатня кількість обмежень відносно дій користувача.
Перед розробниками сайтів постає проблема застосування
таких елементів сайтів, як гіпертекстові зв’язки, засоби мультимедіа, фрейми та ін.
Дослідження свідчать, що користувачі чекають близько 8 секунд,
поки що-небудь з’явиться на відкритій ними сторінці, потім готові
чекати до 20 секунд, поки сторінка повністю завантажиться, і ще 6 секунд їм треба на те, щоб вирішити, продовжувати перегляд сайту чи ні.
Стосовно розміщення інформації на сторінках існують рекомендації: на головній сторінці може бути мало тексту і посилання
на інші сторінки сайту, на інших сторінках можна вміщувати весь
обсяг інформації, мережеві сторінки не мають обмежень щодо
довжини. Існує тест на змістовність сторінки: її необхідно
роздрукувати. При цьому не менше ¾ повинно бути заповнено
інформативним текстом (це не стосується головної сторінки).
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Параметри оцінки якості сайту
 Зовнішній вигляд
Шрифти: придатність шрифту для електронного подання;
розбірливість шрифту; визначення необхідності друкарського
виділення (грубий шрифт або підкреслення) для користувача,
достатність контрасту між шрифтом і фоновим кольором.
Формат: наявність відповідного простору, довжина рядка
(занадто довгий або занадто короткий); наявність достатніх
пробілів, які оточують текст і графіку; відповідність розміру
сторінки електронному представленню.
Колір: відповідність кольорів, застосовуваних для конкретної
аудиторії і певної мети.
 Структура сайту
Підтримка навігації: тип навігаційної підтримки, забезпечуваний сайтом, її достатність; корисність додаткових видів навігаційної підтримки для споживача.
Інформаційна архітектура: структура сайту; можливість
«інтуїтивної» роботи із сайтом; взаємозв’язки та ієрархія.

 Застосовувані засоби
Відповідність застосування засобів: інтерактивність гіпертексту, фрейми, мультимедіа, звук, відеозапис.
Обмеження цілісності: урахування обмеження цілісності для
користувача, зокрема, часу завантаження графіки, часу завантаження вмісту сторінки, версії програм перегляду, апаратних
платформ, швидкості з’єднання.
 Повідомлення
Ставлення до обмеження доступу: розробка сайту з урахуванням обмеження доступу для користувача, включаючи час
завантаження графіки, час завантаження вмісту сторінки, версії
програм перегляду, апаратних платформ, швидкості з’єднання.
Зміст: забезпечення повного і достатнього змісту; точність,
повнота і актуальність змісту; стиль викладу змісту.
Зрозумілість: відповідність повідомлення аудиторії; наявність
у споживачів знань для розуміння тексту.
 Привабливість
Рівень складності для аудиторії; підтримка інтересу до сайту;
релевантність інформації, пов’язана з інтересами і мотиваціями
користувачів; виконання користувачами намічених цілей; повернення користувачів до сайту.
Культурні відмінності: відображення сайтом культурних
відмінностей, включаючи мову, жести, піктограми, соціальні
звичаї.
Потреба у спеціальному доступі: повідомлення про потребу
у спеціальному доступі для людей з фізичними вадами, включаючи
осіб з поганим зором, слухом, рухливістю та ін.

5.5. Зауваження щодо використання ресурсів
Інтернету
Пошук інформації в мережі
Пошук інформації в Інтернеті може бути як цілеспрямованим,
так і у вигляді Інтернет-серфінгу, який являє собою вільне переміщення по посиланнях. В останньому випадку зручно скористатись порталами – своєрідними точками входу в Інтернет.
Інформація на порталі структурована за темами. Нижче наведено
адреси деяких Інтернет-порталів:
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Рунет
@mail.ru
mail.ru
Апорт
aport.ru
Кирилл и
km.ru
Мефодий
one.ru
top.one.ru
Рамблер
rambler.ru
РОЛ
rol.net
Tut.by
tut.by
Чертовы
kulichki.com
кулички
Яндекс
yandex.ru

AtlasUa
Avanport
Bigmir)net

Україна
atlasua.net
avanport.com
bigmir.net

Everyday
Gala.net
TopPing
Uaport
Воля

everyday.com.ua
gala.net
topping.com.ua
uaport.net
volia.com

<Meta>
Український
портал
Укроп

meta-ukraine.com
uaportal.com
ukrop.com

Якщо користувач точно знає, якого виду інформація йому
необхідна, краще скористатися спеціальними засобами пошуку
– пошуковими системами (пошуковими машинами, «пошуковиками»).
Як правило, пошук здійснюється за ключовими словами. При
цьому можуть братися або не братися до уваги такі фактори, як
незмінність порядку чергування слів, можливість знаходження між
заданими словами інших слів, кількість слів, які знаходяться між
заданими і т.д. Пошук може бути строгим, коли треба знайти точну
відповідність. Деякі пошукові машини розрізняють відмінювання
слів і навіть проводять пошук з урахуванням смислової відповідності.
Якщо, наприклад, користувач уведе фразу для пошуку «Де
знайти зеленого папугу?» в різних пошукових системах, то
пошуковик Yahoo просто його не зрозуміє, хоча фраза, уведена
англійською мовою, буде сприйнята нормально. Найбільшу
кількість посилань видасть Google (до речі, він працює і з
українською мовою), але коректніше за всіх підійде до вибору
документів, які містять задану фразу, Яндекс, чия пошукова
машина буде намагатись підібрати посилання, наскільки це
можливо, за релевантністю (смисловою відповідністю).
106

Деякі ресурси Українського сегменту Інтернет
З часом у користувача мережі з’являється багато посилань на
Інтернет-ресурси. Тим більше, що зараз практично кожне друковане
видання містить такі посилання. Нижче наводиться матеріал, який
допоможе зорієнтуватися в тому потоці інформації, яку надає мережа.
 ХХІ: школа, інформатика
http://www.school.kiev.ua – сервер присвячений проблемам
застосування нових технологій у сфері середньої освіти України.
Екзаменаційні білети. Дискусійний клуб. Анотації нових книг з
інформатики. Інформація про олімпіади, конкурси, виставки для
школярів і шкіл. Офіційні документи Міністерства освіти і науки
України. Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї». Шкільні проблеми
у запитаннях і відповідях. Колекція посилань на тему «Середня
освіта України в Інтернеті».
 Бібліотека користувача ПК-початківця
http://www.users.svitonline.com/assol/ – сайт надає можливість
познайомитись з початковими розділами навчальних посібників
для початківців по роботі з Microsoft Windows 2000, Microsoft Word
2000, Microsoft Excel 2000…
 Українська комп’ютерна освітня мережа
http://www.iptelecom.net.ua/~ukrcom – інформаційні технології
в системі освіти. Виробництво програмного забезпечення. Програмні продукти для навчання. Проект «КурКОМ».
 Хмельницький ОІППО
http://infocom.km.ua/~oiuv – електронні журнали інформаційно-методичних матеріалів для вчителів, розроблені лабораторією засобів навчання Хмельницького ОІППО. Олімпіадні
завдання.
www.olympiada.km.ua – сайт Хмельницьких обласних олімпіад
з програмування. Містить завдання, які пропонувалися протягом
багатьох років на обласних (очній та заочній) олімпіадах, коментарі
до них та багато корисної інформації з програмування.
www.sbs.km.ua – школа олімпійського резерву з програмування «Крок за кроком» (Step by step). Крім власне навчальних
курсів, на цьому сайті проводяться інтернет-турніри з програмування, у яких можуть брати участь всі бажаючі.

 Журнал «Chip»
http://www.chip.com.ua/ – Web-сайт журналу «Chip». Оперативна і актуальна інформація з усіх аспектів комп’ютерних
технологій і їх застосування для професіоналів і початківців.
Електронна версія журналу. Новини інформаційних технологій.
Зміст останнього номеру журналу. Зміст CD-додатку до журналу.
Інформаційно-пошукова система. ЧІП-Клуб.
 Журнал «Домашній ПК»
http://www.ite.kiev.ua/itc/dpk – електронна версія журналу
«Домашній ПК». Новини комп’ютерних технологій. Програмне
забезпечення ПК. Апаратне забезпечення ПК. Комп’ютерні ігри.
Навчання. Інтернет. Огляди, оцінки, рейтинги обладнання і ПЗ.
Тестова лабораторія. Останній номер журналу.
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ВИДАВНИЦТВО «АСПЕКТ» ПРОПОНУЄ:
Серію посібників для 12-річних середніх навчальних закладів:
 «Інформатика. Початковий курс. 4 клас», Антонова О.П., 2008, – 144 с.
 «Інформатика. Вступ до програмування мовою ЛОГО. 5 клас», Пахомова Г.В., 2008, – 136 с.

 «Програмування мовою ЛОГО. 6 клас», Пахомова Г.В., 2008, – 136 с.
 «Информатика. Основы программирования в ЛОГО. 5 класс», Пахомо-

Для замовлення книг звертайтесь за адресою:
Шестопалов Євген Анатолійович, вул. Тургенєва, буд. 31,
м. Шепетівка, Хмельницької обл., 30400

дом. тел. 8-03840-4-73-07, моб. тел. 8-066-283-66-18
E-mail: aspekt@sh.km.ua,
Ознайомитися з посібниками і зробити замовлення
можна також із мого сайту WWW: http://aspekt-edu.kiev.ua/

ва А.В., 2008, – 136 с. РУС

 «Інформатика. Базовий курс. 7 клас», Шестопалов Є.А., 2008, – 176 с.
 «Базовий курс. 8 клас», Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., 2008, – 216 с.
 «Інформатика. Web-дизайн. 8 клас.», Ковшун М.І., 2008, – 112 с.
 «АЛГО – основи програмування. 8 клас.», Петрів В.Ф., Ріпко Н.А.., 2008, – 104 с.
 «Інформатика. Visual Basic. 9 клас», Бондаренко О.О., 2008, – 200 с.
 «Базовий курс. 9 клас», Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П., 2008, – 176 с.
 «Інформатика. Цікаві задачі. 2-9 класи», Антонова О.П., 2008, – 96 с.
 «Мова програмування С++. Спецкурс. 10-12 клас», Лехан С.А., 2007, – 160 с.
 «Turbo Pascal. Спецкурс. 10-12 клас», Бондаренко О.О., 2008, – 272 с.
Серію посібників для 11-річних середніх навчальних закладів:
 «Інформатика. Короткий курс. 10 клас», Шестопалов Є.А., 2008, – 176 с.
 «Короткий курс. 11 клас», Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А., 2008, – 208 с.
 «Інформатика. Базовий курс. 10 клас», Шестопалов Є.А., 2007, – 160 с.
 «Інформатика. Практичні та тематичні роботи і проекти. 10-11 класи», Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А., 2008, – 160 с.

 «Базовий курс. 11 клас», Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., 2007, – 336 с.
 «Інформатика. Основи алгоритмізації. та програмування. 10 клас», Караванова Т.П., 2008, – 192 с.
 «Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування.
10-11 класи», Караванова Т.П., 2008, – 152 с.
 «Информатика. Базовый курс. 10 кл.», Шестопалов Е.А., 2007, – 144 с. РУС
 «Информатика. Базовый курс, 11 класс», Шестопалов Е.А., Сальникова И.И.,
2008, – 320 с. РУС

Серію посібників «Для початківця»:
 «Основи комп’ютерної грамотності (Windows’XP, Word’XP, Paint, Internet)»,
Шестопалов Є.А., 2008, – 176 с.

 «Word’97&2000 для початківця», Шестопалов Є.А., 2008, – 112 с.
 «Excel’2000&ХР для початківця», Шестопалов Є.А., 2008, – 112 с.
 «Windows’ХР для початківця», Шестопалов Є.А., Моісєєва О.В., 2008, – 160 с.
 «Internet для початківця», Шестопалов Є.А., Ковшун М.І., 2008, – 176 с.
 «Power Point для початківця», Сальнікова І.І., 2008, – 112 с.
Контрольно-діагностичну систему Test-W2
 Друкована інструкція з експлуатації + CD-R: Test-W2 з банком тестів. Алго.
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