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1. Вступ
Розміщення власних матеріалів в Інтернеті включає два етапи: підготовку матеріалів і їхню
публікацію. Підготовка матеріалів полягає у створенні документів, що мають формат, прийнятий в
Інтернеті, які називють, Web-сторінками. Тексти, написані мовою HTML іще називають кодом
HTML.

Публікація матеріалів, тобто відкриття до них доступу в Інтернеті, виконіється

дистрибьютером після одержання дискового простору на Web-сервері.
Автономні Web-документи використовують мову HTML (Hypertext Markup Language — мова
розмітки гіпертексту). Гіпертекст включає додаткові елементи: ілюстрації, посилання, вставні
об'єкти. Під розміткою розуміється використання спеціальних кодів, легко відокремлюваних від
змісту документа й використовуваних для реалізації гіпертексту.
Засобами мови HTML неможливо досягти точнго відтворення вихідного документа.
Передбачається, що документ буде доступний в Інтернеті, і тому невідомо, як буде організоване
його відтворення. Мова HTML призначена насамперд для функціональної розмітки документа.
Код HTML складається з управляючих конструкцій, які називаються тегами. Всі теги
обмежують кутовими дужками <...>.
Коментарі записують у форматі: <!--текст коментаря--!>. Коментарі дій з розмітки не
виконють, а служать лише для пояснень до коду. На Web-сторінці їх не видно. Коментарі можна
писати будь-де, окрім тегу <TITLE>.
Відразу після відкриваючої дужки розташовується ключове слово, що визначає тег, наприклад
< TITLE >. Teги HTML бувають парними й непарними. Непарні теги впливають на весь документ
або визначають разовий ефект у місці своєї появи. Парні теги впливають на частину документа,
укладену між відкриваючим і закриваючим (кінцевим) тегами. Закриваючий тег відрізняється від
відкриваючого символом «/» перед ключовим словом - наприклад, </ TITLE>. Закриття парних
тегів виконується так, щоб дотримувалися правила вкладення.
Теги зазвичай мають атрибути. Атрибути описують певні властивості тегу і мають формат:
ключове_слово або ключове_слово=”значення атрибуту”.
Атрибути розташовуються після ключового слова тегу до символу «>» і відділяються один від
одного проміжками. У парних тегах атрибути додаються тільки до відкриваючого тегу. Значення
атрибута відділяється від ключового слова атрибута символом «=» (знаком рівності) і обмежується
лапками. Наприклад: <Н1 ALIGN="LEFT">. У тегу Н1 є атрибут ALIGN із значенням LEFT.
При відображенні документа HTML теги не відображаються, але впливають на спосіб
відображення решти документа.
Є два способи формування документів HTML. Перший складається в розмітці вручну шляхом
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запису коду Web-сторінки в текстовому редакторі БЛОКНОТ або редакторі HTML, що має
спеціальні елементи управління для спрощення введення тегів.
Другий спосіб – автоматичної розмітки за допомогою спеціального редактора. В цьому разі не
потрібно знань про формат документа й «мову розмітки». Зміни, відображувані на екрані,
вносяться в документ автоматично. Розповсюджений редактор автоматичної розмітки для мови
HTML – редактор Frontpage Express, входить до складу станадарних додатків Windows.
Перший спосіб дозволяє створювати більше універсальні, більше якісні й більше різноманітні
документи. Другий спосіб простіший, тому що він не вимагає знання мови HTML, але уступає у
гнучкості.
2. Структура документа HTML
Всі документи HTML мають фіксовану структуру, обумовлену набором структурних тегів. На
початку Web-сторінки розміщується тегу <HTML>, а завершується текст закриваючим тегом
</HTML>. Перед тегом <HTML> розміщують об'яву про версію HTML :
<!DOCTYPE

HTML

PUBLIC

"-//W3C//DTD

HTML

4.01

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> .
Вона сповіщає браузеру, що HTML відповідає версії 4.01 і цим забезпечує підгтовку сайту, що
буде виглядати однаково у всіх браузерах - Internet Explorer,Opera, Firefox.
Усередині документа два основних розділи: розділ заголовків і тіло документа. Розділ
заголовків містить інформацію, що описує документ у цілому, і обмежується тегами <HEAD> і
</HEAD>. Зокрема, розділ заголовків повинен містити загальний заголовок документа,
обмежений парним тегом <TITLE>.
Інформація з елемента TITLE показується у вікні браузера, і тому це дуже важливий і
інформативний елемент для відвідувачів сайту. Якщо в TITLE написати, наприклад:
< TITLE >Как создать сайт самому. Написать сайт самому. Сайтостроение</ TITLE >
і задати програмі Google пошуковий образ вигляду «написать сайт HTML», то буде виведено
перелік сайтів як показано на рис. 1, причому їхні заголовки сайтів будуть виділені як
гіперпосилання:
Документ HTML із усіма структурними тегами має вигляд:
<HTML>
<НЕАD><ТIТLЕ>Заголовок документа</ТIТLЕ> {нші складові опису документу}</НЕАD>
<BODY>
текст документу
</BODY>
</HTML>
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Рис. 1. Вигляд сторінки Google після запуску пошуку по ключових словах «Написать сайт HTML

Приклад коду Web-сторінки :
<HTML>
<HEAD><TITLE>Заголовок документа}</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1>Заголовок підрозділу рівня 1</H1>
<H2>Заголовок підрозділу рівня 2</H2>
<P>текст документу, абзац 1</P>
<P>текст документу, абзац 2
</BODY>
</HTML>
В цьому прикладі <H1>, <H2> - теги, що визначають заголовоки 1-го та 2-го рівнів; <P> - тег,
що визначає абзац.
Вигляд цієї сторінки показано на рис. 2.
Для створення Web-сторінки та її відтворення слід виконати такі дії:
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Рис. 2. Вигляд Приклад Web-сторінки із заголовками та абзацами в тексті. На правому вікні
Відображення Web-сторінки з помилками в записові ключових слів <HEAD><TITLE> у коді Webсторінки

-

у редакторі БЛОКНОТ набрати текст документу HTML (код HTML);

-

зберегти файл цього документу під певним ім'ям з розширенням .htm, наприклад,
Проба_1.htm;

-

для перегляду створеної сторніки відкрити цей файл програмою-браузером (Internet

Explorer, Mazilla FireFox або Opera).
Характерна помилка на початку практичного опанування мовою HTML – написання літер
ключових слів не в належній розкладці або шляхом переносу з форматованого документу,
наприклад, з Word. На рис.2 відображено Web-сторінку з т акою помилкою в написанні ключових
слів <HEAD><TITLE>. Помилки можна побачити після завантаження сторінки шляхом виконання
команди Вид - Исходный код страницы. У вікно під назвою «Исходный код» буде виведено текст
коду, в якому правильні ключові слова будуть виділені кольором та напівжирним шрифтом, на
відміну від помилкових (рис. 3, 4).
3. Елементи HTML
Область впливу парних тегів
визначається частиною документа
між відкриваючим і закриваючим
тегами. Таку частину документа
розглядають
HTML.

як

Так,

елемент

«елемент

мови
BODY»

включає тег <BODY>, основний
Рис. 3. Відображення коду Web-сторінки з помилками в записові
ключових слів <HEAD> <TITLE> та </HEAD> </TITLE>

зміст документу й закриваючий тег
</BODY>.

Для

непарних

тегів

елемент збігається з тегом, що його
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визначає.
Більшість елементів мови HTML описують частини змісту документу й міститься між тегами
<BODY> і </BODY>.
Правила мови HTML не такі жорсткі, як, наприклад, у середовищах програмування. Запис
розмітки

мовою HTML в разі неточності витлумачується найбільш природним образом.

Помилкові теги не виконуються, проте можуть бути виведені на сторінку (див. рис. 2)
4. Функціональні блокові елементи
У більшості документів основними
функціональними

елементами

є

заголовки й абзаци (див. рис. 2). Мова
HTML

підтримує

заголовків.

Вони

шість

рівнів

задаються

за

допомогою парних тегів від <Н1> до
<Н6>.

При

відображенні

Web-

документа на екрані комп'ютера ці
Рис. 4. Відображення коду Web-сторінки з виправленими помилками

елементи відображаються шрифтами
різного розміру.

Звичайні абзаци задаються за допомогою
парного тегу <Р>. Мова HTML не містить
засобів для створення абзацного відступу.
При відображенні на екрані комп'ютера
абзаци

розділяються

поширеним

міжрядковим інтервалом. Закриваючий тег
</Р> необов'язковий. За умовчанням він
стоїть перед тим

тегом <Р>, що задає

початок чергового абзацу. Наприклад:
<Н1>Заголовок</Н1>
<Р>Перший абзац<Р>Другий абзац
<Н2>Заголовок другого рівня</Н2>
Приклад показаний на рис. 7 та 8.
Будь-яка послідовність, що складається
тільки із проміжків і символів кінця рядка,
Рис. 5. Вікно браузера із заголовком та абзацами.

при відображенні документа розглядається
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як одиночний проміжок. Це
означає,

що

символ

кінця

рядка не здійснює переходу на
новий рядок. Для цієї мети
використовується

текстовий

елемент,

задається

що

непарним тегом <BR> (див.
приклад на рис. 35, 36).
Для

запису

проміжків

використовується спецсимвол
&nbsp з роздільним знаком “;”.
Наприклад, послідовність
Рис. 7.Код Web-сторінки, вигляд якої показаний на рис. 8

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
задає чотири проміжки.

Як обмежник абзаців можна використовувати горизонтальну лінійку. Цей елемент задається
непарним тегом <HR>. При
відображенні
екрані

документа на

лінійка

розділяє

частини тексту друг від друга.
Довжина

й

задаються

товщина

атрибутами

тегу

<HR>. Наприклад:
<HR ALIGN="RIGHT"
SIZE="10" WIDTH="50%">
Цей

тег

горизонтальну

створює
лінійку

завширшки у 10 пікселів, що
займає

половину

ширини

вікна з вирівнюванням по
правому

краю.

Приклад

показаний на рис. 9 та 10.
Рис. 8. Відображення Web-сторінки, код якої показаний на рис. 7
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5. Гіпертекстові посилання
Гіпертекстове посилання (рис. 6) є
фрагментом тексту документа й тому
Тег <BR>

задається текстовим елементом, що
визначається парним тегом <А>. Цей
елемент містить обов'язковий атрибут
Після

HREF=.

знаку

рівності

записують значення цього атрибута.
Як

значення

використовується

атрибута
адреса

URL

документа (тобто адреса в Інтернеті),
на який вказує посилання. Вона може
Тег <HR>
Рис. 9. Використання тегів. Код Web-сторінки, вигляд якої
показаний на рис. 10

вказувати на довільний документ, що
розташовується

на

загальнодоступному

будь-якому
вузлі

мережі

(Web-вузол, архів FTP та інші).
Наприклад,

відкриваюче

тег

посилання може мати вигляд
<А
Дія тегу <BR> (перехід на
новий рядок)

HREF="http://

www.uk.

wikipedia.org/wiki.htm">.
Адреса URL може бути задана у
абсолютній формі, тобто починатися
із вказівки протоколу (http) і адреси
При

Web-вузла.
відносної

використанні

адреси

в

посиланні

задається тільки відносний шлях
пошуку для документа. У цьому
випадку

передбачається

використання того ж протоколу й
того ж Web-вузла, а посилання
розглядається

як

внутрішнє.

Внутрішнє посилання зберігає свою
працездатність
Дія тегу <HR>
(горизонтальна риска)
Рис. 10. Вигляд Web-сторінки, код розмітки якої показаний на
рис. 9

адреси

у

Web-вузла

наприклад,

у

випадку

зміни

як

цілого,

результаті

його
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переносу на інший сервер, тому при потенційній можливості такої події варто відмовлятися від
повного зазначення адрес у гіперпосиланнях.
Гіперпосилання можна використовувати для посилання на мультимедійні файли. Це
зручно, тому що в цьому випадку не доводиться чекати завантаження мультимедійних файлів
при роботі з даною сторінкою. Якщо ж потрібне інтегрування об'єктів мультимедиа в Webcторінку, використовують парний тег <OBJECT > або нестандартний непарний тег <EMBED>,
що теж підтримується найпоширенішими браузерами.
Повний формат гіперпосилання включає можливість посилання на певне місце усередині
сторінки. Але це можна зробити для сторінок власної розробки, позначивши відповідне місце
за допомогою якоря. Якір задається також за допомогою парного тегу <А>, але в ролі
обов'язкового виступає атрибут NAME=. Значення цього атрибута — довільна послідовність
латинських букв і цифр (пробіли неприпустимі), яка розглядається як як ім'я якоря. Для
маркування заголовку використовується атрибут ID= .Для посилання на якір його ім'я
вказується наприкінці адреси URL після символу «#». Наприклад:
<A HREF="http://www.uk.wikipedia.org/wiki.htm#address >. В посиланні в межах тієї самої
сторінки можна обмежитися указівкою тільки імені якоря, наприклад #address.
На рис. 11 та 12 показаний приклад застосування гіперпосилання на файл Проба-1.htm,
розташований в тій самій папці, де і файл, що мітить це гіперпосилання. На рис. 13 та 14
показаний приклад застосування гіперпосилання на Web-сторінку http://www.ukr.net .
6. Web-графіка
Графічні ілюстрації в більшості випадків є невід'ємною частиною Web-документів. Сьогодні
графічні елементи Web-сторінок використовують два основних формати — GIF та JPEG.
Для підготовки зображень можна використовувати будь-який графічний редактор, наприклад
стандартний додаток Paint, що дозволяє зберігати файли в цих форматах.
Файли
GIF

(Graphic

Interchange
мають

формату

Format)

розширення

.GIF. Зображення в
цьому
містять
кольорів,

форматі
256
заданих

індексною палітрою.
Рис. 11. Код Web-сторінки, що містиь гіперпосилання на файл Проба_1.htm,
розміщений в иій самій папці.. Віфдображення – на рис. 12.

Файл упакований і
може

займати
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значно менше місця,
чим

з

растровий

малюнок (наприклад,
у

форматі

.BMP).

Зберегти файл

у

форматі .GIF можна
графічним редакторм
Paint.
Специфікація
формату

GIF89a

дозволяє створювати
файли

що

.GIF,

мають

спеціальні

Рис. 12. Відображення Web-сторінки, код якої показаний на рис. 11.

можливості.
1)Один з кольорів
зображення
бути

може

оголошений

прозорим.
означає,

Це
що

відповідних
крізь

нього

переглядати
Web-сторінки,

у

місцях
буде
фон
що

дозволяє задати не
тільки

прямокутну

форму малюнка, але
й робить його більше
Рис. 13. Код Web-сторінки, що містиь гіперпосилання на Web-сторінку
http://www.ukr.net. Відображення – на рис. 14.

природним.
2) Черезрядкові
зображення

при

їхньому прийомі з Інтернету прорисовуються поступово, спочатку грубо, а потім усе більше й
більш чітко. Це «скрадає» час, необхідне на їхнє завантаження з Інтернету, особливо при
прийманні інформації з повільних ліній.
3) GIF-Анімація перетворює звичайний малюнок у невеликий відеоролик. У стандартному
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файлі

з

розширенням

.GIF

зберігається

набір

кадрів,

також

а

сценарій

їхнього

відображення.
Для

створення
GIF-анімації

використовують
спеціальні засоби.
Файли

формату

JPEG

(Joint

Photographic Expert
мають

Group)
розширення

.JPG.
Формат

Рис. 14. Відображення Web-сторінки, код якої показаний на рис. 13.

призначений

для

зберігання
фотозображень, що використовують 24-розрядний код кольору. При конвертуванні у формат JPEG
відбувається втрата частини інформації, що приводить до деякого погіршення якості зображення,
зазвичай непомітного.
При виборі формату зображення в першу чергу приймають до уваги обсяг вихідного файлу, і в
другу - якість зображення. При завантаженні Web-документа переважну частину часу займає
завантаження саме ілюстрацій, тому вітається будь-яка економія. При виборі формату
рекомендується створити два файли: у форматі .GIF і у форматі .JPG з мінімально прийнятною
якістю, після чого вибрати варіант, що має менший обсяг.
Малюнки зберігаються на Web-вузлах в окремих файлах, але відображаються як елементи Webсторінок. Для вставки малюнка використовується текстовий елемент, що задається непарним
тегом <IMG>. Teг <IMG> повинен містити обов'язковий атрибут SRC=, що задає адресу URL
файлу із зображенням у відносній або абсолютній формі. Наприклад:
<IMG SRC="картинка.gif">
При відображенні малюнка броузер за замовчуванням використовує його реальні розміри. Якщо
малюнок необхідно масштабувати, застосовують атрибути WIDTH= і HEIGHT=, що задають
ширину й висоту малюнка (у пікселах). Якщо ці параметри задані, то броузер може визначити, яке
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місце треба виділити для відображення малюнка, ще до того, як малюнок завантажений. Це
прискорює відображення завантажуваної сторінки, тому ці атрибути слід задавати завжди.
Наприклад:
<IMG SRC=" картинка.jpg" WIDTH="100" HEIGHT="40">
Приклад коду, в якому передбачено відображенння двох зображень, показаний на рис. 15,
відображення – на рис. 16.
HTML>
<HEAD><TITLE>Проба з картинкою</TITLE></HEAD>
<H3>Проба з картинкою із заданими розмірами</H3>
<BODY>
<H3>Текст до картинки</H3>
<P> В цей текст вставлене зображення, що міститься у файлі "Зображення формату
Jpeg.JPG", який розташований у тій самій папці, де знаходиться файл коду "Проба HTML
з картинкою.htm".
<P>Зображення 1 вставлено без указівки розмірів:</P>
<IMG SRC="Зображення формату Jpeg.JPG">
<P>Підпис під зображенням 1.
<P>Зображення 2 вставлено із зазначенням розмірів - ширина 400, висота 300: </P>
<IMG SRC="Зображення формату Jpeg.JPG" WIDTH="400" HEIGHT="300">
<P>Підпис під зображенням 2.
</BODY>
</HTML>
Рис. 15. Код Web-сторінки, що містиь два зображення: без указівки розмірів та із зазначенням розмірів.
Відображення – на рис. 16.

Зовнішній вигляд Web-cторінки залежить від того, як саме малюнок розташовується на ній.
Оскільки малюнок задається як текстовий елемент, що перебуває усередині якогось абзацу, за
умовчанням він розглядається як вбудоване зображення, що включається в рядок тексту, Щоб
зображення відображалося автономно, його включають в окремий абзац.
Для зображення, що дійсно включено в рядок, можна задати режим взаємодії з текстом з
допомогою атрибута ALIGN=. Наприклад:
<IMG SRC="картинка.gif" ALIGN="BOTTOM" .
Цей атрибут може приймати три значення:
-

якщо задано ALIGN="BOTTOM", то нижня границя зображення сполучається з

основою

текстового рядка;
-

якщо задано ALIGN="MIDDLE", то середина зображення сполучається із серединою текстового

рядка;
-

якщо задано ALIGN="TOP", то верхня границя зображення вирівнюється за верхнім краєм

текстового рядка.
Однак привабливіше використання «плаваючого»- зображення, обтічного текстом, що також
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досягається використанням атрибута ALIGN=:
-

якщо задано ALIGN ="LEFT", то зображення розмішається біля лівого краю сторінки,

а

наступний текст розмішається праворуч від нього;
-

якщо задано ALIGN="RIGHT", то зображення розміщається біля правого краю сторінки, а

наступний текст розміщається ліворуч від нього.

Рис. 16. Відображення кінця Web-сторінки, код якої наведено на рис. 15.

У цьому випадку рекомендується розмістити тег <IMG> у початок відповідного абзацу.
Однак нормальний режим обтікання вимагає, щоб між текстом і зображенням залишався деякий
проміжок. Задати величину цього проміжку можна за допомогою атрибутів HSPACE= (по
горизонталі) і VSPACE= (по вертикалі). Розміри задаються в пікселах.
Приклад наведений на стор. 17, 18.
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<HTML>
<HEAD><TITLE>Проба з картинками з вирівнюванням</TITLE></HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="Зображення формату Jpeg.JPG" ALIGN=BOTTON WIDTH=300
HEIGHT=200 VSPACE=10>
<P>В цей текст вставлене зображення, що міститься у файлі "Зображення формату
Jpeg.JPG", який розташований у тій амій папці, де знаходиться файл коду "Проба HTML з
картинкою.htm". Зображення вирівняно по нижньому краю тексту.
<P>
<IMG SRC="Зображення формату Jpeg.JPG" ALIGN=LEFT WIDTH=240 HEIGHT=160
HSPACE=10"
<p>В цей текст вставлене зображення, що міститься у файлі "Зображення формату
Jpeg.JPG", який розташований у тій самій папці, де знаходиться файл коду "Проба HTML
з картинкою.htm". В цей текст вставлене зображення, що міститься у файлі "Зображення
формату Jpeg.JPG", який розташований у тій самій папці, де знаходиться файл коду
Проба HTML з картинкою.htm". Зображення вирівняно по лівому краю тексту.</P>
</BODY>
</HTML>
Рис. 17. Код Web-сторінки, вигляд якої показаний на рис. 18.

Не всі користувачі можуть мати засоби для відображення ілюстрацій. На такий випадок
передбачають альтернативний текст. Він задається атрибутом АLТ= і відображається замість
картинки, якщо вона з якихось причин не може бути виведена. Атрибут має формат: АLТ="текст".
Зображення задається як текстовий елемент, тому воно може бути розміщене усередину
іншого текстового елемента, який, наприклад, задає гіперпосилання (тег <А>). У цьому випадку
зображення стає зображенням-посиланням. При відображенні документа на екрані комп'ютера
таке зображення відрізняється синьою рамкою й зміною форми покажчика при наведенні.
Ще один спосіб застосування зображень на Web-сторінках полягає у використанні їх як
фонових малюнків. При відображенні документа, що містить фоновий малюнок, на комп'ютері
робоча область вікна заповнюється цим малюнком послідовно (як паркетом), рахуючи від
верхнього лівого кута документа або вікна. Фоновий малюнок задається за допомогою атрибута
BACKGROUND= у тегові <BODY>. Значенням цього атрибута повинна бути абсолютна або
відносна адреса URL для файлу із зображенням. Атрибут TEXT

задає колір шрифта.

Наприклад:
<BODY BACKGROUND="Фоновий малюнок.jpg" TEXT="YELLOW">
Приклад використання фонового малюнку наведено на рис. 19, 20.
Ті ж засоби використовуються для вставки відеофільмів. На рис. 21 наведено приклад коду зі
вставкою відеофільму у вигляді файлу формату .mp4. На рис. 22 показано вигляд Web-сторінки,
код якої подано на стор. 21.На стор. 23 - вигляд екрану після застосування WINDOWS MEDIA у
Web-сторінці, показаній на рис. 22 із засобами управління.
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7. Форматування тексту

Рис. 18. Вигляд Web-сторінки, код якої наведений на рис. 17.

Управління форматуванням тексту не є основним завданням мови HTML і тому текстові
елементи, що виконують це завдання, починаючи з версії HTML 4.0 розглядаються як застарілі,
їхнє використання не рекомендується. Проте поки ще вони є найбільш зручним способом
управління поданням документа на екрані комп'ютера.
Парний тег <FONT> дозволяє управляти параметрами шрифту. Він повинен обов'язково
містити хоча б один із трьох атрибутів: COLOR=, FACE= або SIZE=. Приклад: <FONTSIZE="6">
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<HTML>
<HEAD><TITLE>Проба з фоновим малюнком</TITLE></HEAD>
<BODY BACKGROUND="Фон осінь.JPG" TEXT="white">
<p>Встановлений колір ширифта білий</P>
<FONT SIZE="+2" COLOR="YELLOW" FACE="TIMES NEW ROMAN">
<p>Змінено колір шрифта на жовтий</P>
<p>встановлений базовий колір шрифта жовтий, розмір +2. В якості фонового малюнку
використане зображення з файлу "Фон осінь.JPG".</P>
<FONT SIZE="+3" COLOR= "GREEN" FACE="arial"
<p>Змінено розмір (+3 умовних одиниці), колір шрифта на зелений та гарнітуру шрифта
тегом FONT.</P>
</FONT>
<FONT COLOR="RED">
<p>Змінено колір шрифта на червоний <STRONG>на напівжирне
накреслення</STRONG> на <CITE>цитатне;</CITE> на <EM>слабке виділення.
</EM></p>.
</BODY>
</HTML>
Рис. 19. Код Web-сторінки, вигляд якої показаний на рис. 20.

Рис. 20. Вигляд Web-сторінки, код якої наведений на рис. 19.
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<HTML>
<HEAD><TITLE>Проба з відео</TITLE></HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="Кіно MP4.mp4" ALIGN=LEFT WIDTH=240 HEIGHT=160 HSPACE=10 ALT="Щоб
Побачити фільм, треба клікнути правою кнопкою по рамці, виконати команду ОТКРЫТЬ
ИЗОБРАЖЕНИЕ та вибрати програму перегляду ПРОИГРЫВАТЕЛЬ WINDOWS MEDIA
(wmplayer.exe)">
<P>В текст вставлений відеофільм "Кіно MP4.mp4", файл якого розташований у тій
самій папці, де знаходиться файл коду.
</P>
<IMG SRC="Кіно.mpg" ALIGN=LEFT WIDTH=240 HEIGHT=160 HSPACE=10 ALT="Щоб
побачити фільм, треба клікнути правою кнопкою по рамці та виконати команду ОТКРЫТЬ
ИЗОБРАЖЕНИЕ. Вибрати програму перегляду ПРОИГРЫВАТЕЛЬ WINDOWS MEDIA
(wmplyer.exe)">
<P>.<P>. <P>В текст вставлений відеофільм "кіно.MPG", файл якого розташований у
тій самій папці, де знаходиться файл коду.</P>
</BODY>
</HTML>
Рис. 21. Код Web-сторінки, вигляд якої показаний на рис. 22.

Рис. 22. Вигляд Web-сторінки, код якої наведений на рис. 21.
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Атрибут COLOR= задає колір тексту, що може бути заданий текстовим значенням (наприклад,
COLOR="GREEN") або шістнадцятитирічним кодом, у якому послідовні байти задають значення
червоний, зелений і синій складовий кольори (COLOR="#OOFFOO" дає той же результат, що й
COLOR="GREEN"). Атрибут FACE= задає гарнітуру шрифту. Атрибут SIZE= визначає розмір
шрифту у відносних одиницях (від 1 до 7). Для цього атрибута можна визначати значення зі
знаком (плюс або мінус), що визначає збільшення або зменшення шрифту щодо поточного
розміру.
.Параметри шрифту, використовувані в документі за замовчуванням, задають за допомогою
непарного тегу <BASEFONT>, що поміщають один раз усередині елемента BODY. Він може
використовувати ті ж атрибути, що й тег <FONT>.
Накреслення символів задається за допомогою парних тегів <В> (напівжирний шрифт), <I>
(курсив), <U> (підкреслений текст) , <S> (викреслений текст). Їхнє використання не
рекомендується. Замість них варто застосовувати елементи фрази, що описують функціональні
особливості тексту. Наприклад, замість
<В>Виділення напвіжирним</В>
краще написати
<STRONG> Виділення напвіжирним </STRONG>
Так, парний тег <СIТЕ> призначений для відображення цитат (виводяться курсивом). Парні теги
<EM> (виділення) і <STRONG> (сильне виділення) є функціональними аналогами курсивного й
напівжирного накреслень. Прик лад наведено на рис. 19, 20.
Мова HTML містить набір елементів для опису роботи комп'ютерних програм. Для цієї мети
використовують парні теги <CODE> (вихідний текст програми), <KBD> (текст, що вводиться із
клавіатури), <SAMP> (приклад висновку програми) і <VAR> (програмні змінні). Для висновку
відповідних елементів використовується моноширинный шрифт. Крім того, змінні виводяться
курсивом, а клавіатурне уведення (у деяких браузерах) - напівжирним шрифтом.
8. Списки
Мова HTML підтримує п'ять видів списків, з яких два (списки меню й списки каталогів) вважаються
застарілими й не рекомендуються до застосування. Три типи, що залишилися — це впорядковані списки,
неупорядковані списки й списки визначень. Всі списки являють собою блокові елементи. Упорядковані
(нумеровані) і неупорядковані (маркіровані) списки, приклади яких наведені на рис. 24 - 26,
оформляються однаково. Вони створюються за допомогою парних тегів: <OL> для впорядкованого списку
й <UL> для неупорядкованого. Ці списки можуть містити тільки елементи списку, обумовлені парним
тегом <LI>. Закриваючий тег </LI> можна опускати, тому що його місцезнаходження легко відновити.
Відкриваючі теги можуть містити атрибути, що визначають вид маркера (для неупорядкованого списку),
спосіб і послідовність нумерації (для впорядкованого). Дозволяється вкладення списків один в інший.
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Кнопка «Зупинити»

Кнопка
«Відтворити»

Кнопка «Змінити колір
програвача»

Вимикач звуку

Движок «Шукати»

Регулятор гучності

Кнопка «Переключити в режим
ОБКЛАДИНКА»

Рис. 23. Вигляд екрану після застосування програми ПРОИГРЫВАТЕЛЬ WINDOWS MEDIA у Web-сторінці,
показаній на рис. 22 (її код – на рис. 21). Показано призначення кнопок
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<HTML>
<HEAD><TITLE>Проба зі списками</TITLE></HEAD>
<H3>Проба зі списками</H3>
<BODY>
<UL>
<P>В цей текст вставлений маркірований та нумерований списки.Пункт "Зразки" не
містить гіперпосилання, решта - містять.
<LI>Зразки
<OL>
<LI><A HREF="осінь.jpg">Осінь</A>
<LI><A HREF="весна.JPG">Весна</A>
<LI><A HREF="літо.JPG">Літо</A>
<LI><A HREF="зима.JPG">зима</A>
</OL>
<LI><A HREF="Проба HTML з гіперпосиланням.htm">Гіперпосилання</A>
</UL>
</BODY>
</HTML>
Рис. 24. Код Web-сторінки, що містить нумеровані та маркіровані списки. Використані гіперпосилання.
Вигляд сторінки – на рис. 25

Список визначень
задається парним тегом
<DL>. Він містить
елементи двох типів:
обумовлені терміни
(парний тег <DT>) і
визначення (парний тег
<DD>). Закриваючі теги
</DT> і </DD> можна
опускати. Терміни і
визначення прийнято
чергувати, хоча це ніде
не застережено.
Визначення
Рис. 25. Відображення Web-сторінки, код якої наведений на рис. 24.

відображаються на
екрані з відступом від
лівого краю.

Приклад наведений на рис. 27, 28.
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Рис. 26-А. Вигляд web-сторінки після виконання посилання Літо (див. рис. 24-25)

Рис. 26-Б. Вигляд web-сторінки після виконання посилання Весна (рис. 24-25)
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Рис. 26-В. Вигляд web-сторінки після виконання посилання Зима (рис. 24-25)

<HTML>
<HEAD><TITLE>Проба зі визначальними списками</TITLE></HEAD>
<H3>Проба із визначальними списками</H3>
<BODY>
<DL>
<DT>формалізація даних
<DD>приведення даних, що надходять з різних джерел, до однакової форми, щоб їх
можна було порівнювати між собою
<DT>фільтрація даних
<DD>відсівання «зайвих» даних, у яких немає необхідності для прийняття рішень;
<DT>сортування даних
<DD>упорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання
</DL>
</BODY>
</HTML>
Рис. 27. Код Web-сторінки, що містить нумеровані та маркіровані списки. Використані
гіперпосилання. Вигляд сторінки – на рис. 28
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Рис. 28. Відображення Web-сторінки, код якої наведений на рис. 27.
9. Таблиці
Таблиці зручні для подання більших обсягів даних. Багато Web-дизайнерів користуються
ними також для точного розміщення елементів Web-сторінок. Таблиця в мові HTML задається
парним тегом <TABLE>. Вона може містити заголовок таблиці, визначений парним тегом
<САРTION>, і рядки таблиці, що задаються за допомогою парних тегів <TR>. Закриваючі теги
</TR> можна опускати.
Кожний рядок таблиці містить комірки осередки таблиці, які можуть ставитися до двох різних
типів. Комірки в заголовках стовпвиків і рядків задають парним тегом <ТН>, а звичайні комірки парним тегом <TD>. Закриваючі теги </TН> і </TD> можна опускати.
Кожна комірка може містити довільний текст, а також будь-які теги HTML, припустимі в Webдокументі. Зокрема, комірка таблиці може містити вкладену таблицю або зображення.
При відображенні таблиці на екрані комп'ютера відбувається її автоматичне форматування з
підбором розмірів комірок відповідно до обсягу розташовуваної інформації й заданих атрибутів.
Атрибути елементів дозволяють як завгодно вигадливо оформити таблицю по своєму смаку. У
таблиці 1 наведене найбільш поширені атрибути.
Таблиця 1. Атрибути елементів, використовуваних при створенні таблиці
Атрибут
ALIGN=

Елемент
Таблиця,

Призначення
Вирівнювання таблиці по горизонталі;

заголовок, рядок,

вирівнювання даних по горизонталі;

комірка

розміщення заголовка над або під таблицею
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VALIGN=

Рядок, комірка

Вирівнювання по вертикалі

WIDTH=

Таблиця, комірка

Мінімальна ширина

HEIGHT=

Комірка

Мінімальна висота

COLSPAN=

Комірка

Довжина в кілька стовпців

ROWSPAN=

Комірка

Довжина в кілька рядків

BGCOLOR=

Таблиця, комірка

Колір фону

CELLSPACING= Таблиця

Зазор між комірками

CELLPADDING= Таблиця

Зазор між умістом комірки і її границею

BORDER=

Таблиця

Відображення границь комірок і зовнішньої
рамки таблиці

Приклади застосування таблиць наведені на рис. 29 – 32.
<CAPTION ALIGN="TOP">Назва таблиці 1</CAPTION>
<TR BGCOLOR="YELLOW" ALIGN="CENTER">
<TH>Стовпчик 1<TH>Стовпчик 2
<TR BGCOLOR="WHITE">
<TD>Рядок 1 стовпчик 1<TD>Рядок 1 стовпчик 2
<TR>
<TD>Рядок 2 стовпчик 1<TD>Рядок 2 стовпчик 2
<TR>
<TD>Рядок 3 стовпчик 1<TD>Рядок 3 стовпчик 2
</TABLE>
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
<TABLE border=1 width=80%>
<CAPTION ALIGN="TOP">Назва таблиці 2</CAPTION>
<TR BGCOLOR="BLUE" ALIGN="CENTER">
<TH>Стовпчик 1<TH>Стовпчик 2<TH>Стовпчик 3
<TR BGCOLOR"WHITE" ALIGN="CENTER">
<TD>Рядок 1 стовпчик 1<TD>Рядок 1 стовпчик 2<TD>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD>Рядок 2 стовпчик 1<TD>Рядок 2 стовпчик 2<TD>Рядок 2 стовпчик 3
<TR><TD>Рядок 3 стовпчик 1<TD>Рядок 3 стовпчик 2
</TABLE>
</HTML>
Рис. 29.Код Web-сторінки з розміткою таблиць. Вигляд сторінки показаний на рис. 30
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Рис. 30.Виглід Web-сторінки, код якої наведений на рис. 29

<HTML>
<HEAD><TITLE>Заголовок документа}</TITLE></HEAD>
<H3>Розмітка сторінки невидимою таблицею</H3>
<TABLE border=0 width=100%>
<CAPTION ALIGN="TOP">Назва таблиці</CAPTION>
<TR ALIGN="CENTER">
<TH>Стовпчик 1<TH>Стовпчик 2
<TR><TD>Рядок 1 стовпчик 1<TD>Рядок 1 стовпчик 2
<TR><TD>Рядок 2 стовпчик 1<TD>Рядок 2 стовпчик 2
<TR VALIGN="TOP"><TD>Рядок 3 стовпчик 1<TD><IMG SRC="весна зменш.JPG">
</TABLE>
</HTML>
Рис. 31.Код Web-сторінки з розміткою невидимих таблиць. Вигляд сторінки показаний на рис. 32
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10. Відображення декількох
документів
Мова HTML дозволяє в одній

Web-сторінці відобразити кілька
документів. Для цього сторінка
повинна бути розбита на кілька
областей — фреймів. Розбивка
сторінки описується документом
HTML

особливого

роду,

структура якого відрізняється від
звичайної.

Тіло

документа

заміняється описом фреймів, що
задається

-

парним

тегом

<FRAMESET>. Елемент BODY у
такому документі не наводиться,
Рис. 32.Вигляд Web-сторінки з розміткою невидимих таблиць,
код якої показаний на стор. 31.

а при наявності - ігнорується
броузером.

Відкриваючий тег <FRAMESET> містить обов'язковий атрибут COLS= або ROWS=, що
визначає спосіб розбивки вікна. У першому випадку вікно розбивається вертикальними лініями, у
другому - горизонтальними. Якщо задані обоє . атрибута, створюється сітка фреймів. Значення
кожного із цих атрибутів - це перераховані через кому розміри окремих фреймів.
<FRAMESETCOLS="60%, 40%">
Значення можуть бути задані в пікселах або у відсотках від ширини вікна. Остання область
може бути визначена за допомогою символу «*», він означає, що виділяється весь простір, що
залишився. Наприклад:
<FRAMESET ROWS="40%, 40%,*">
Між тегами <FRAMESET> і </FRAMESET> розташовують рівно стільки елементів, скільки
областей створено за допомогою атрибутів COLS= і ROWS=. При цьому можуть
використовуватися додаткові елементи FRAMESET, що описують подальшу розбивку на
області меншого розміру, або непарні теги <FRAME>, що визначають спосіб використання
області.
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Тег <FRAME> містить обов'язковий атрибут SRC=, за допомогою якого вказується, який
документ спочатку завантажується у відповідну область. Значення цього атрибута - абсолютна
або відносна адреса URL потрібного документа.
Серед інших атрибутів виділяється атрибут NAME=, що дозволяє задати ім'я створеної
області у вигляді послідовності латинських букв і цифр, використаної як значення цього
атрибута:
<FRAME SRC="text.htm" NAME="left">
Це ім'я можна використовувати, щоб завантажувати нові документи в раніше створену
область. Для цього в тег <А>, що визначає гіперпосилання, необхідно додати атрибут
TARGET=, значення якого збігається з раніше певним ім'ям області. При переході по даному
гіперпосиланню новий документ завантажиться в зазначений фрейм.
Наприклад, припустимо, що початкова сторінка Web-вузла складається із двох фреймів:
ліворуч розташовується навігаційна панель, а праворуч - поточна сторінка. Якщо правої
області привласнене ім'я, використане у всіх посиланнях, наявних у лівій області, то клік по
будь-якому посиланню навігаційної панелі приведе до відновлення інформації в сусідній
області, залишаючи навігаційну панель без змін.
Приклад використання фреймів показаний на рис. 33-34.
11. Інтерактивні Web-сторінки
Web-Сторінки є інтерактивними по самій своїй природі, пов'язаної з використанням
гіперпосилань. Інтерактивность, що дозволяє одержувати від відвідувачів Web-сторінки
інформацію, досягається шляхом використання форм.
Форма на Web-сторінці являє
HTML>
<HEAD><TITLE>Проба з фреймами</TITLE></HEAD>

собою набір полів, які містять як

<FRAMESET ROWS="50%,*">
<FRAME SRC="Проба HTML зі списками.htm">
<FRAMESET COLS="40%,*">
<FRAME SRC="Проба HTML з гіперпосиланням.htm">
<FRAME SRC="Весна середня.JPG">
</FRAMESET>
</HTML>

процесі

Рис. 33. Код Web-сторінки із застосуванням фреймів. Вигляд
сторінки показаний на рис. 32

елементи управління. Відвідувач у
роботи з Web-сторінкою

заповнює

форму,

відправляє

її.

Далі

надійшли,

зазвичай

після
дані,

чого
що

передають

спеціальній програмі, призначеної
для

її обробки (програмі або

сценарію CGI).
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Рис. 34.Вигляд Web-сторінки із застосуванням фреймів, код якої показаний на рис. 33.

Форма описується парним тегом <FORM>. Теги, що задають поля форми, можна
використовувати тільки усередині цього елемента. Відкриваючий тег <FORM> визначає
спосіб обробки форми за допомогою декількох атрибутів.
Тег <INPUT> повинен містити обов'язковий атрибут TYPE=, що визначає конкретний тип
елемента управління. Основні можливі значення цього атрибута:
- "TEXT" - створюється текстове поле;
- "PASSWD" - створюється текстове поле, але вводиться інформація, що, не відображається на
екрані («текстове поле для уведення пароля»);
- "CHECKBOX" - створюється прапорець, що може бути встановлений або скинутий;
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- "RADIO" - створюється перемикач (із групи перемикачів може бути включений тільки один);
- "SUBMIT" — створюється кнопка відправлення форми;
- "IMAGE" - створюється графічна кнопка відправлення;
- "RESET" - створюється кнопка очищення форми, клацання на якій повертає форму до її
вихідного стану.
Організація передачі даних, уведених у форму, здійснюється в такий спосіб. Кожний з тегів, що
задають поля форми, повинен мати атрибути NAME= і VALUE=. Атрибут NAME= визначає ім'я
поля форми, атрибут VALUE= - значення поля. Для текстового поля й текстової області атрибут
VALUE= здобуває значення, що відповідає вмісту цього поля, заданому користувачем. Для
елемента SELECT атрибут VALUE= відповідає вмісту обраного елемента OPTION. Всі
перемикачі однієї групи повинні мати однакові значення атрибута NAME= і різні значення
атрибута VALUE=.
По кліку по кнопці відправлення дані з форми передаються у вигляді пар поточних значень
атрибутів NAME= і VALUE=, з'єднаних знайомий рівності. Інформація про прапорець
передається тільки в тому випадку, якщо він установлений. Якщо атрибути NAME= і VALUE=
визначені для використаної кнопки відправлення, то відповідні дані також передаються. Це
дозволяє включати у форму кілька кнопок відправлення. Дані, що надходять у такому виді, зручні
як для ручний, так і для автоматичної обробки.
Створюючи форми, варто мати на увазі, що інформацію, передану по електронній пошті, не
можна вважати конфіденційною. Більшість броузеров може попередити користувача про
можливість стороннього доступу до переданої інформації. Цю особливість треба враховувати як
при створенні Web-сторінок, що містять форми, так і при заповненні форм на Web-сторінках, що
зустрілися в Інтернеті.
Детальніше можна познайомитися з матеріалами до цього розділу з посібників в інтернеті,
наприклад, за адресою наhttp://www.zvirec.com/html_sod.php.
12. Перетворення файлів у формат .pdf
Економія ресурсів – головна вимога розробника сайтів. Тому, якщо Web-сторінки посилаються
на документи великого розміру - великі статті або навіть книжки, останні доцільно перевести у
формат друкованого документу .pdf, який майже без втрати якості дозволяє зменшити розміри
таких документів іноді в десятки разів. З документу такого формату неможливо вибрати якісь
окремі частини, а скопіювати лише цілком. Скопійований текст не доступний для редагування,
його можна тільки читати. Отже, формат .pdf певною мірою утруднює порушення прав автора
документу.
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Популярна програма конвертації файлів у формат .pdf має назву PDFCreator. Вона дозволяє ен
тільки конвертувати окремі файли у формат .pdf, але й виготовляти pdf-файл, який об'єднує кілька
файлів.
Для роботи з цією програмою на комп'ютері має бути встановлена програма читання файлів
різного формату AdobeReader.
Вікно програми PDFCreator має вигляд, показаний на рис. 35.
Перед конвертацією файлів у формат .pdf рекомендується розмістити їх в окремій папці. Далі
виконують такі дії.
1) В Панелі інструментів установити принтер PdfCreator за умовчанням.
2) Запустити PDFCreator.
3) У вікні МОНИТОР ПЕЧАТИ ( рис. 35) виконати команду ДОКУМЕНТ– ДОБАВИТЬ.
1) У вікні ОТКРЫТЬ (рис. 36) в полі ТИП ФАЙЛОВ поставити тип «ВСЕ ФАЙЛЫ», зайти у
ту папку, де розміщені потрібні файли, виділити їх та натиснути кнопку ОТКРЫТЬ.
2) В разі велкого сумарного розміру цих файлів пройде досить великий час. У вікні
PDFCreator 0.9.8 (рис. 37) натиснути кнопку ПОДОЖДАТЬ-СОБРАТЬ і поставити файли в
потрібному порядку. Для цього клікнути контекстно один з невірно розташованих файлів і
виконати одну з команд: ВВЕРХ, В САМЫЙ ВЕРХ, ВНИЗ, В САМЫЙ НИЗ. Коли всі
файли розташуються в потрібному порядку, виконати і команду ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ.
3) Пройде знову певний час, після чого у вікні МОНИТОР ПЕЧАТИ PDF з'явиться
запропоноване ім'я об'єднаного файлу. Уточнити його і у вікні МОНИТОР ПЕЧАТИ PDF
натиснути кнопку ПЕЧАТЬ. У PDFCreator 0.9.8 вказати ім'я файлу та натиснути кнопку
СОХРАНИТЬ. Пройде певний час, після чого конвертований файл буде показаний для
перегляду.

Рис. 35. Вікно програми PDFCreator.
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Рис. 36. Вікно ОТКРЫТЬ програми PDFCreator

Рис. 37. Вікно PDFCreator 0.9.8 для формування пакету файлів та настроювання
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13. Завдання на лабораторну роботу

1) Продемонструвати засоби, дія яких показана на рис. 2 - 34.
2) Конвертувати у формат .pdf задані документи Word.
3) Cnворити Web-сторінку, за розміткою подібну до показаної на рис. 38 з посиланнями,
подібними показаним на рис. 39 - 42.

Рис. 38. Приклад оформлення Web-сторінки «Викладачі»
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Рис. 39. Приклад оформлення Web-сторінки, на яку посилається сторінка «Викладачі» (див. рис. 38)
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Рис. 40. Приклад оформлення Web-сторінки, на яку посилається сторінка «Викладачі кафедри
геоінформатики» (див. рис. 39)
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Рис. 41. Приклад оформлення Web-сторінки, на яку посилається сторінка «Жуков Микола
Никанорович» (див. рис. 40)
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Рис. 42. Приклад оформлення Web-сторінки, на яку посилається сторінка «Професор Жуков Микола
Никанорович: навчальні матеріали» (див. рис. 41)
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