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№1 зе р т х а н а л ы к ж ум ы с
Т а к ы р ы б ы : «Кіріспе»
Ж аттығуларды орындау тэртібі мынадай:
Ен алдымен жеке жұмыс папкасын кұрып жаттығулардың мотіидсрін
орналастыру керек:
1. «Блокнот» багдарламасын ашьщыз
2. Ж аттыгулардың мәтінін терініз
3. пайда болған қүжатты ExNN.html атауында сақтаңыз (М ысалы, 1
жаіты ғуды «Ex01.html» атында сактау керек, ал 5 ж агты ғуды - «Ex05.html»
атында сактау керек)
4. «Проводник» б а гд ар л а м а сын да Сіз кұрған күжатқа жүгірткіге екі рет
басыныз.
5. нәтижесінде Internet Explorer
багдарламасы басталып Сіздің
жаттыгуықызды орындау керек.
6. нәтижені карастырган сон Internet Explorer жауып процссті жанадан
кайталау керек.
HTML-күжатының кұрылысы кандай
HTML-күжаты — это просто текстовый файл с расширением *.htm
(Unix-жүйесі мен W indows 98-2000 html кенейтілген файлдарды кұрауы
мүмкін*.). Мынау en карапайым HTM L-қүжат:
1 жаіты ғу:
<html>
< head>

<title> П ример 1 </tule>
< /hcad>
<bodv>
<H 1> І ір и в е і! < /H l>
<P> )то п р о с те й ш и й п р и м ер H T M L -д о ку м ен та. </P>
<P> 'З то г * .h tm -ф а й л м о ж ет б ы т ь о д н о в р ем ен н о о т к р ы т и « Б л о к н о те, и в
In tern et E x p lo rer.
<Р> С о х р а н и в э т о т т е к с т в Б л о к н о т е под и м ен ем E x 0 1 .h tm l.
<Р> зат ем ш е л к н н т е но нему д к аж д ы в п р о в о д н и к е и л и о т к р о й т е его

<Р> н Internet E xplorer
<Р> ч то б ы уиндет». эти и зм ен ен и я р е а л и зо в а н н ы м и в H T M L -докум ен i е.</Р>
</bodv >

</htmI>
Онай оку үшін осьшда косымша иіегінулер епгізілген бірак HTM L-да
бұл міндетті емес. Сонымен қатар браузерлер H TM L-файлдарындағы жол
сонындагы символдар меы көптеген аралыктарды ескермейді. Сондыкган
біздің мысалымыз осындай да болуы мүмкіп: <html> <hcad> <title> Мысалы
</title> </head> <body> <Н І>С әлем!</Н 1> <P> бүл HTM L-кұжаттың ен жай
мысалысы.</Р> <Р>Бұл *.htm-файл Notepad да бірж ола ашылуы мүмкін,

жэне Netscape дс. N otepad-тағы озгерістсрді сактап, H TM L-кұжатындағы бұл
өзғерістердіц ж үзеге асырылуын кору үшін N etscape-reri Reload ('кайтадан
жегу') баспасын басыңыз. </Р> </body> </html>
М ысалыла корсетілгендей күіжаттьщ пысандалуы туралы барлык
акпарат "<" ж эне ">" бслгілері арасында жасасылғаы фраі менттсріидс
ескерілген. Бұндай фрагмент (мысалы, <html>) белгі болып аталады
(агылшынша — tag, "тэг" окылады).
HTM L-белі ілердің кобі — жұпгы, яғни эр то есть на каждую <tag>
іүрінід ашатын беліісінін </tag> түріндегі жабатын белгісі бар, атауы
өзгермеген бірак
косылған.
Белгілерді үлкен жэне кіші әріптерімен енгізуге болады. Мысалы,
<body> белгілерін, <BODY> жэне <Body> браузермен біркелкі кабылданады.
Белгілердіц кобі, атауынан баска, атрибуттарды кұрауы керек —
браузердін ағымдағы бслгіні әзірлеу керектігі жөніндегі косымша акпаратты
берстін элементтер. Ьізліп жай кұжатга бірақ бір де бір атрибут жок. Бірак
атрибуттармен біз келесі бөлімде міндетгі гүрде кездесеміз.
Міидетті белгілер
< h tm l> ... </html>
Метка <html> беліісі HTML-кұжатты ашуы керек. Осыған сэйкес,
</hlml> белгісі H TM L-кұж аіты жабуы керек.
<head> ... </head>
Белгілердін бұл жүптары күжаттын басы мен аягына сілтейді.
Қ үж апы н атауынан баска (<title> белгісінің баяндалуын томенде караңыз),
бүл бөлімге кепіеген кызметтік акиараі енгізілуі мүмкін, бул туралы біз
міндетті түрдс төменде баяндаймыз.
< title > ... </title>
<title> жэнс </titie> белгілсрі арасындағьиіардьтң барлығы, юлкуется
браузером как название документа. Netscape Navigator, мысалы, терезе
басталуындагы ағымдағы кұжаттын атауын көрсстіп оны приптерде
пгығаргаи эр беттін жогары сол бұрышында басады. Атауы 64 символдан
ас nay керек.
<body> ... </body>
Бүл белгілердің ж ұіп ары HTML-күжат бөлш егінін басы мен аяғына
сілтейді, осы болшек, қүжаттын күрамыи аныктайды.
<Н1> ... </Н1> — <Н6> ... </Н6>
<Ні> гүріндегі белгілер (і болғанда— 1-дсн 6-ға дейінгі сандар) алты
түрлі денгейлердін бастауын бейнелейді. Бірінші денгейдін басталуы— ен
ірі, алтыншы дсигейдікі, әрине
сн кіші.
<Р> ... </Р>
Бе.тгілердіи осындай белгілердін жұптары абзацты бсйнелейді. <Р>
жэне </Р> арасьшда келісілгенннің бэрі. бір абзац ретінде түсіндіріледі.
<Ні> жэнс <Р> белгілері ALIGN косымш а атрибуттарды құрауы
мүмкін ("элайп" ден окылады, агылшын тілінде "түзету”), мысалы:
<H1 ALIGN=CKNTER> - басталудын ортадагы түзетілуі:

ітемссс
<Р ALJGN=RIGIÏT> - оң шетімен түзетілгеы абзацтың мьтсалысы

2-жаттығу:
<htm l>
<bodv>

<111 A IJG N =C E N T E R >IIpnB er!</H l>
<ҺЗ>Это ч у ть более сл о ж н ы й п р и м ер Н Т М Ь -д о ку м сн та< /Һ З>
< Р > Т ен ер ь м ы зн ае м , ч то аб зац м ож н о в ы р а в н и в а т ь не т о л ь к о в л ев о , </Р>

<Г A LïG N =CEN TER>oo н по нептру</Р>
<Р -\L IG N = R IG H T > im h н о п р аво м у кр аю .< /Р >
</bodv>
»
</htm l>

Абзац ішінде
Осы кез.ден біз жай H TVII .-куж ап ы оз бетімізбен басыиан аягына дейін
күру үшін жетік білеміз.
Енді біздін жай IIT M L-кұжатты калай жанарту керектііі туралы
әнгімелесейік. Кіші абзацтан бастайык.
Жүпсыз бслгілср
Осы бөлімде H TM L екі негізгі ережелеріне суйенбейтін белгілер
гуралы сөйлссеміз: олардың барлығы жұпсыз, ал кейбіреуі (&- per геушіліп)
сонымен катар тек кіші әріппсн еигізілуі ксрск.
<BR>
Бұл белгі абзацтьт болмсй жаңа жолга өту ксрек болғанда пайдаланады.
Өленді жариялағанда өте колайлы болып кслсді.
3-жатгығу:
<html>
< head>

< тІе> П рп м ер 3</title>
</head>
<body>
< И 1> С тих< /Н 1>
<Һ З>А вгор исизвестен</Һ З>
< Р > ()д н аж д ы в студеную л ім и ю ю нору<В К >
Сиж> *а р е ш е т к о й в тем н и ц е cbipofi.<B R > Г л я ж у - п о д н и м а е т с я м едлен н о в
ropy< B R > В с к о р м л е н н ы й и н ево л е орел м олодой.</Р>
<Р>И ш е с т в у я в аж н о , в сп о к о й ств и и ч и н н о м ,<B R >
М ой гр у с т н ы й ю в а р и ш , м ах ая к р ы л о м ,< В К >
В бо л ьш и х сап о гах , в п о л у ш у б к е о в ч и н н о м ,< В К >

Кровавую нишу клю ет под окном.</Р>
</body>
</htm l>

<HR>

<HR> белгісі тік сызыкты бейнелейді:
Белгі сонымен катар косымша SÎZF. атрибу ггарын енгізуі мүмкін
(сызықтын пикселдагы калыидыгын аныктайды) ж эне/немесе WIDTH
(сызықтың
жылжыганын экран ауданынан найыздык корсеткіште
аныктайды).
4-жаттыгу:
»
<HTML>
<НЕА1)>
<TITLE>I 1РИМ F Р 4</ТГТ1 .F>
</IIEAD>
<BODY>
<Н 1> КОЛЛ Е К Ц И Я

]

О Р И ЗОН ГАЛ Ь Н Ы X Л И Н И Й</Н 1>

<I1R SIZE—2 W IDTH=100% ><BR>
<HR SIZI->4 \ҮШ ГН=50% ><БК>
<HR S IZ E -8 W rDTH=25% ><BR>
<HR SIZE=16 W ID TH = 12%><BR>
</BODY>
</HTML>

Гүсініктсмс
Ьраузерлер <!— и —> арасында орналасқан қаидай болсын мэтінді
ескермейді. Ьүл і үсінію емелерді орналастыру үшін колайлы.
< !— Ь үл түсін іктем елер—>
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Мәтінді төмен жылжуымен бейнслсйді (төменгі индекс)
Мысалы
5
жатгыгу аркылы логикалык жэне физикалык стильдср жөніндегі
біздін білімімізді корытындылайык. Сонымен бірге сендер Сіздіп браузерініз
логикалық стильдін сол немесе баскаларын бейнелегенін көре аласыз.
5-жаттығу:
<1ITML>
<11EAD>
<Т 1TLE>T1 РИМ Е Р 5</TlTLE>
</НЕА1)>
<B()DV>
< H I> III РИ Ф ТOBOE ВЫ ДЕЛЕНИЕ Ф РАГМ ЕНТОВ ТЕКСТА</111>
<Р> ТЕП ЕРЬ
ВЫДЕЛЯТЬ

МЫ

<В>Ж ИРНЫ М </В>
ТОГО, М ОЖ НО

ЗНАЕМ ,
ИЛИ

ЧТО

Ф РА ГМ ЕН ТЫ

<1>НАКЛОННЫМ</1>

ТЕКСТА

МОЖНО

Ш РИ Ф ТО М .

КРОМ Е

ВКЛЮ ЧА ТЬ В ТЕК С Т Ф РАГМ ЕНТЫ С Ф И КСИ РО ВА Н Н О Й Ш ИРИНОЙ
СИМВОЛА
<ТТ>(ИМ ИТАЦИЯ ПИШ УЩ ЕЙ МА1НИ1ПСИ)</ТТ></Р>
<Р>КРОМ Е ТО ГО , СУЩ ЕСТВУЕТ РЯД Л О ГИ Ч ЕС К И Х СТИЛЕЙ:</Р>
<Р><ЕМ >ЕМ - ОТ АНГЛИЙ СКОГО EMPHASIS - АКЦЕНТ </ЕМ><ВК>
<STRONG>STRONC - ОТ АНГЛИЙСКОГО
СИЛЬНЫ Й АКЦЕНТ </S l RONG><BR>
<СОПЕ>СОТ)Е
T E K C T O B </C O D E xB R >

-

ДЛЯ

STRONG

Ф РАГМ ЕНТОВ

EMPHASIS

-

ИСХОДНЫХ

<SAMP>SAMP - О Т АНГЛИЙ СКОГО SAMPLE - О БРА ЗЕЦ </SAMP><BR>
</Р>
</BODV>
</HTML>

Құжат ішіндегі мэтінді уйымдастыру
HTML мәтінніц толык сырткы түрлерін анықтауга рұксаг етеді.
Абзацтарды тізімдерге ұйымдастырып, оларды экранға нысандалган турде
немесе сол аланды ұлгайту. Барлығын реткс келтірейік.
Номірленбеген тізімдер: <UL> ... </lJL>
<UL> жэнс </UL> белі ілері арасьгида орналаскан мәгін, номірленбеген
тізім деп таңылады. Тізімнін әр жана элементін <LI> белгісінен бастау керск.
Мысалы мынадай тізімді күру үшін:
• И ван;

• Данила:
• а к бие

Мынадай HTML-мәтін керек:
<UL>
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<ІЛ>Иван;
<LI> Данила;
<LI> ак бис

</UL>
Иске алыныз: <LI> белгісінде жұпты жабатын бслгісі жок,
Номірленген тізімдер: <OL> ... </OL>
Нөмірленген тізімдер нөмірленбегсн тізімдер сияты орналаскан, бірак
жана элемен ггерді белгілейтін символдардың орнына сандар колданылады.
М одиф икапау үшін біздін кслесі мысалымыз:
Аныктамалар тізімдері баска тізімдерден ерекиіеліктері бар. <LI>
белгілерінің орнына аныктамалар тізімінде <DT> белгілері колданылады
(агылшынша definition term — анықталатын термин) және <DD> (ағылшын
тілінен definition definition — аныктаманын аныктамасы). Бұны мысалыда
талдайык.
Мысалы
бізде
HTM L-мэтіннің
мынадай
үзіндісі
бар:
<DL>
<DT>HTML
<Г)Г)>Термин HTML (HyperText Markup Language) 'гипертекстердін
маркирлеу тілі' дегсн мағынаны береді. HTML біріиші нұсқасын Еуропа
злементарды боліктердін физика сараптамасының кызметкері Тим БернерсЛи әзірледі.
<ОТ>НТМЬ-күжаты
<Г)0>мәтіндік файл *.htm ұлғайтуымен (Unix- жұйелер *.html үл+айту
фай лдары н қүрауы мүмкін).
</DL>
Еске салыныз: <LI> белгілері сиякты. <DT> және <DD> белгілері
жабатын жұпты белгілері жок.
Вгер аныкталатын терминдер кьтска болса, <DL СОМРАСТ>
модифициттелгеи ашатын белгіні колдануға болады. М ысалы HTMLмэтіннін мынадай үзіндісі:
Нысандалған мэтіп: <PRE> ... </PRE>
Ен басында браузерлердін жол сонындағы символдар мсн көптеген
аралықтарды ескермей і іні туралы айттык. Бірак бүл ерсжеде ескертулер бар.
<PRF> жэне </PRE> белгілері арасында келісілген м эп н (агылніынпіа
preformatted — алдын ала формаггапған), браузермеи экранға болган түрінде
- барлық аралықтар мен жол сонындағы табуляция символдарымен
шығарылады. Бұл жай кестелерді күрғанда оте қолайлы.
11Іегінуі бар мәтін: <BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE>
<B LO C K Q U O rE> жэне
</BLOCKQUOTE> белгілсрі арасындағы
келісілген
мэтін,
браузермен
экранга ұлғайтылган
сол жолымен
шығарылады.
HTML-файлы шеі інен тыс
Байланыстыру
Бұрыпгыда
баяндалғанға
байланысты
HTML
кыскартылуы
"і ипермәт індердің маркирлеу іілі" деген магынаны береді. Маркировка
туралы б ізж етік айтып шыктык. Гипермэтінге кошу уакыты келді.
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Ен алдьтмси пш ерм әтін дегеніміз не? басынан аягына дейін гапа окуға
болатын жай мэтінге Караганда гинермәтінде мәтіннін бір үзіндісінен
баскасына кошуге болады. Коптеген атакты багдарламалык куралдардын
көмек корсету жүйелері гипермәтіндік кагида бойынша кұрылған. Агымдағы
құж ап ы ң кейбір болінген үзіндісіне ж уіірненің сол баспасын басканда
кейбір алдын ала арналган кужатқа немесе күжат үзіндісіне кошеді.
HTML-да мэтіииің бір үзіндісінен баскасына мына түрдегі белгі
аркылы бсріледі:
<А IIREF "[оту мекенжайьт]">мотіннін бөлгсн үзіндісі <!А>
Параметр ретінде [өту мекенжайы] аргуменггердін бірнеше түрі
пайдалануы мүмкін. Ен карапайымы
бұл баска өтугс қаж ег HTMLкұжаггын атауын беру. Мысалы:
<А HREF="menu.htm">6acTaybiHa оту</А>
HTML-мәтіннің бұидай үзіндісі күжатта Бастауына өту болінген
үзіндінің шығуына әкеледі, оны басканда агымдагы терезеге menu.htm
күжаты жегілген болады.
Ьскс алыныз: егер оту мекенжайында каталог корсетілмесе, эту
агымдағы каталогтің ішінде орындалады. Егер эту мекенжайында сервер
көрсетілмесе. оту агымдагы серверде орындалады.
Осынын нәтижесінде отс мәнді тәжірибслік ой келеді. Егер сіз
жаиялауда Н'І ML-күжаггардыі \ бір біріне бір каталогтағы бар атауларына
сілтелстін кейбір топтарын дайыидаған болсаныз, Сіздің компыотсрінізде
барлык кұжаттың гоптары баска каталогта жэне баска компьюгерде,
локапьді жүис немесе .... Интернегге! секілді болып істейді. Сол түрімен,
Сізде Интернемсе қосылуыңсыз толык кұж атіар жиынтығы
әзірлеу
мүмкіпдігі пайда болады және зерттеулермен нактыланған
тек акырғы
дайындылыгынан кейін күжаттардың жиынтыгын Интернетке толығымен
орналас гыруға болады.
Бірак тәжірибеде баска ссрверде орналаскан күжатка сілтеу беру
керектігі жиі ксздеседі. Мысалы, егер Сендер өз беттен бүл басшылыкка
сілтсу бергіңіз кслсе, HTM L-кұжатына \ш н а үлгідегі үзінді снгізу керек
болады :
<А I ■lR£F="http://www.yi.com/home/Chumin/pr.html,> О. Чуминнің
тәжірибешілік басшылыгы</А>
Қажст болган жагдайда кандай болсын кұжатка өтуді жүктеу ғана емес
бұл күжат ішіндегі
аныкталган орынга жүтеу жасай аламыз. Ол үшін
күжатта сүйенетін нүктс немесе анкерді күру каж еі. Ьүиы мысал негізінде
талдайык.
Мысалы, 2.htm файлында (файлдар бір каталогта орналаскан) І .htm
файлынан "оту аяқталынды" созіне етуді жүзеге асыру керек. Ен алдымен
2.htm
файлында
мынадай
анкер
күру
кажет:
<А N A M F - ' A A A ">өту аякталынды</А>
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"Эту аяқталынды" сөздсрі құжат мәтінінде белінген болмайды.
Сопаи соп l.htm файлында (немесе баскасында да) мына анкерге өтуді
аныктауга болады:
<A HREF—'2.һпті#ААА">апксрге бару ААА</А>
Әзіршс біз I ITM L-кұжатындағы сілтемелерін талкыладьтк. Бірак
ресурстардың баска түрлеріне де сілтеу мүмкін:
<А HREF^"fip://ser\ er/directory/fi Іе.ехі">Выгрузить файл</A>
Бұндай еілтеулермен пайдалансақ, тұтынуш ының локальді дискіне
файлдарды тапсыру хаттамасын жіберіп server серверінде. directory
каталогінде бар file.cxt файлын шыгара бастайды.
<А 1IREF-Tnailto:user@ m aiLbox">xaT жіберу</А>
£гер тұтынушы бұндай сілтеулер бойынша жүрсе онын экранында
оиып пошталык багдарламасының шығыс хабарламаны енгізу терезесі
ашылады. То жолында: ("Кайда") пошта бағдарламасынын терезелерінде
user@mail.box бейнеленеді.
6 жаттығу:
<H T M L >

<HEAD>
<TITLE>flpnM cp 7</TH LE>
</IIEAD>
<BO D Y>

<Н 1>Связывянпс < /H l>
< P> C п о м о щ ью с с ы л о к м ож но п ереходи ть к д р у ги м ф а й л а м (н ап р и м ер , к <А
ІШ Е Ғ = "Е х О З .Ы т Г > у н р а ж н е н ш о ЕхЗ</А >).</Р>
< Р> М ож но д а т ь п о л ьзо в ател ю во зм ож н ость п о с л а ть п оч ту (н ап р и м ер , <А
H R E F = " m ailto:Rektor.f7 psii.k/">peK TO py П ГУ </А >),</Р>
</BO D Y >

</HTML>
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№3 зертхан алы к жумыс
Т а қ ы р ы б ы : «Объектілср»
Объектілер - бүл HTM L-кужатындагы графикалык жоне мультимедиялык коюлар, Java-аішлеты, саздар, музыка, VRML сиякты суреттер.
1 к е с т е - Эле уіенттер
IMG

HTML -г а суреттер кою үшін колданылады

FM В ED

H TM L-ra
колданылады

NOEM BED

Егер браузер
пайдаланылады

APPLET

түрлі

объсктілерді

EMBED

элемептіп

кою

үшін

колдамаса

HTM L-ra Java-anплеттерді кою үшін колданылады

IMG - HTML-күжатына
суреттерді кою үшін колданылады.
Бул ен атақты элементтердін бірі, w eb-дизайнердің
ауыстырылмайтын
•элементінің бірі болып саналады .
Парам стрлер:
SRC
міпдетті параметр. Файлдыц (URL) мскеижайыи суретпеи
сілтейді.
HEIGHT жопе WIDTH - тиісті бейненің ауданы мен жогарлаганын
аиыктайды. Егер көрсетілген магыналар бейненің шын көлемімен сэкес
болмаса, бейне масштабталады (кейде сапасының жогалуы байкалады).
HSPACH жэне VSPACE
суреттін қужаттың басқа объектілсрінсн
гігінен және колденен шегінуін аныктайды (пикселдагы). Бейненін мэтінмен
жанаскан кезде кажст.
ALIGN - міндетті параметр. Бейненің құжатгағы түзетілу тәсілдеріне
сілтейді. Мыиадай магыиаларды алуы мүмкін:
left - бейнені күжаттын сол шетімен түзетеді. Ж аңайтынған мәтін
бейнені
он
жағынан
жанасады.
right - бейнені кұжаттын он жак шетінен түзегеді. Жаңай гылған мәтін бенені
сол жагынан жанасады.
top и texttop - бейненін жогары кромкасынан ағымдағы мәтіндік
жолынын жогары сызығымен тузетеді.
middle - ағымдағы мәтіндік жолынын базалык сызығын ортадагы
бейнемен гүзегеді.
absmiddle - агымдағы мэтіндік жольтның ортасын ортадагы бейнемен
түзетеді.
bottom и baseline - бейненің төменгі кромкасын ағымдағы мәтіндік
жолдын базалык сызыгымен түзетеді.
absbottom - бейненің төмендегі кромкасын ағымдағы мәтіндік жолның
томенгі кромкасымен түзетеді.

13

NAM Н
осы кұжат үшін сирск кездесетін
бсйненін
атауын
аныктайды. Сіз кандай болсыи латын символдары мен цифрларды
пайдалануымсн ажыраткьгшсыз атауды корсетуіңізге болады. Атау мынада
қажет: егер сіз бейиегс жетуді жоспарласаңыз, мысалы
JavaScriptсцснарилерден.
ALT
бейне орнында браузермен бейнеленетін мәтінді анықтайды,
егер браузер бейнесі бар файлды таба алмаса немесе мэтіндік режимге
косылған болса. М ағына ретінде бейнені бейнелеуімен мэтін беріледі.
BORDF.R бейне сыртындагы пикселдағы шегінін ауданын
аныктайды. Шсгі егер бейне гипер мэтіндік сілтеу болганда пайда болады.
Мынадай жагдайларда BORDER мағынасы әсіресе
нолге ген болып
көрсетеді.
ПТМ L-кұжаттагы бейиелер.
HTML-кұжатында бейнсні снгізу өте карапайым. Ол үшін GIF
форматыида бейнесі (*.gif толыктырылган файл) пемссе
JPEG (*.jpg
толыктырылган файл немесе * .jpeg) I ITML-мәтіндегі бір жол болуы кажет.
Мысалы, бізге күжатқа picture.gif файлыида жазылған HT.MLқұжатымсн бірге бір каталогта орналаскан бейисиі қосу керек. Оида жол
мынадай болады:
<IMG S R C -'p ic tu re .g if'>
<IMG S R C - ’[имя файла] "> белгісі сонымен катар АЦГ="[мәтін]"
атрибуіын еигізу мүмкін , мысалы:
<IMG SRC="picture.gif" ALT="cypeT">
Вүндай белгініе кездескенде браузер экранда Сурет мәтінін керсетііі
онын орнына picture.gif файлынан жсгс бастайды. A LT атрибуты
ескі
бейнелерді ұстамайтын браузерлергс керек болуы мүмкіп, жоне де егер
браузерде бсйнснін автоматты жсгуі сендірілген болса (Интсрнетке баяу
косуылганда. бұл уакытты үисмдеу үшін істеледі).
Ьсйнені күрайтып файл баска каталогта немесе баска сервсрдс
орналасуы мүмкіи. Ьұл жагдайда оның толык атауын көрсету керек.
7 -ж ап ығу:
<HTML>
<HEAD>
<Т1ТЬЕ>Пример 8</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<111>Изобряження </И 1>
<Р>И к>бражен ие можно встроить очень просто: <»'!*>
<Р>< IM G SRC=*’knigh t.gir> < /P >
<1*>Кроме того, изображение можно слелять "горячим". то есть осушествлнi ь переход при
нажатнп ня и к>браженне:<.'Р>
<Р><А H R F .F -"E x03.htm l"xlM G SRC“ Mmonkey.gif ,х /А х /Р >
</BODY>
< HTML>

Осы жаттыгуды орындау үшін m onkey.gif пен knight.gif файлдары
керек
-оларды
/STUOF.NT /Заготовки калтасыпда іздеңіз немесе
окытушыдан олардын орналасуын сүраныз. Одан кейін оларды оз жұмыс
калтанызга кошірініз.
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Мысалының екінші бөліміне назар аударыңыз. Егср бейнедегі сілтеу
<А I IREF="..."> жэне </А > белгілері арасында болса, бейне фактілік бесиа
болады. оны басканда сілтеу аркылы оту жүзсгс асырылады.
I ITM L-кұжатынын гүс гаммасы
HTM L-құжатътньш түс гаммасы <ВОІ)Ү> белгісіыің ішінде орналаскан
атрибуггарымен аныкталады. Атрибуттардың тізімі мыналар:
bgcolor
күжатбетімін түсін аныктайды
text
кужат мэтінінің түсін аныктайды
link
мэтіннің басканда гипермәтіндік сілтеу бойынш а өту жүзсге
асырылатын бөлінген элементінің түсін аныктайды.
vlink
бүрында карастырылгаи кұжатка сілтсу жасағаннын түсін аныктайды
alink
жүгірненін он баспасып баскан жагдайда сілтейдің түсін аныктайды,
яғни сілтеу бойынш а оту алдында.
Түс үш жүпты символдардың ретімен кодталады. эр жүп он алтыүштік
6epi.iiен түстін нақтылануынын үш нсгізгі түс (кызыл. жасыл және көк)
нолден (ОО)-дсн 255 (FF) дейінгі диапазондағы мағынаны береді. Бірнеше
мысалыларды талдайык.
bgcolor=#FFFFFF
Бет түсі. Кызыл, жасыл мен кәкгің накгылығы бірлей — FF (255
санының бұл он алтыүштікұсынысы). Нәтижесі — ак гүс.
text=#000000
Мәтін түсі. Кызыл, жасыл мен көктін нақтылыгы бірдсй — 00 (нөль).
Н эти же — кара түс.
link=#FF0000
Гипермітіпдік сілтсудіц түгсі. Нактылыгы қызыл— FF (255), жасыл
жэне кок— 00 (ноль). I Іәтижс — кызыл туе.
Сонымен катар, <BODY> белгісі Ьаск2Гоипс1="[файл атауы ]” атрибутын
енгізуі мүмкін, бүл бейнені береді жэне мэтін мен баска бейнелерге бет
болады. Кандай болсын баска бейне бет GIF форматында үсынылуы керек
(*.gif толықтырылкан файл) немесе JPEG (>1‘.jpg немесе *.jpeg толыктырылған
файл).
Ү.ікен
аумақтарындағы
қүрылыстардагы
кабыргаларды
кіші
плиткаларымен (біркелкі) жабатындағылай браузерлер бет-бейігсігіц көптсгси
көшірмелерін терезенін бос жерітт толықтырады.
Беі түсі мен бейне фон ЬП VIL-кұжатына енгізгенде баспаға бергенде
кағазда шыгарылмайтының
айтып кету
керек.
Осыдан
шыгатын
тәжірибешілік карау: ак түстегі мәтінді пайдалану сирек колнаныныз.
9-жаттыгу:
HTML- күжатын түс гаммасын пайдаланып күрыңыз.
Базалык
i үстердін кестесі
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Бул HTML пай дала н аты н негһгі түстср. Видеокартанын жүмыс
режпмінде 256-түстс бейыеленеді. Сайттардыц оригиналды түсті дизайнына
ол аз екетті сөззсіз.
lilack

Navy

Gray

B lue

Silver

Aqua

White

Green

lied

Lime

Fuchsia

Teal

Maroon

Yellow

Purple

Olive

1 сурет - HTML негізгі түстер
Басқа кандай болсын түсті алу үшін RGB- түс мәніндегі оналтыүштік
форматта жазылған комбинациялар колданылады. Төменде көрсегілген 216
түс "кауіпсіз" (browser-safe) больш саналады, ойтксні мониторда 256 -түстік
режимде браузерлермен жақсы кәрінеді. Осы тустер зор аудиториясы бар
іздеу жүйелсрініп бсттсрі үшін. яғни максималды біірсгсйлік қаж ст болған
жагдайда дизайнсрлермен пайдаланылады.
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№ 4 зе р тх ан а л ы к ж ум ы с
Та к ы ры бы : «Кестелер»
TABLE
Кесте жасауына арналган элемент. Бастапкы жэне соңғы гэги міндетті
болу керек. Кесте шектеус-із үндемеумеи басылады, ал аяның колемі
автоматты жүзсгс асады ол ішіндегі ақпаратка байланысты. Кесте ішіпдсгі
үяшьгктар TR, TD, TH и CAP 1TON элемситтері аркылы күрыладьт.
Параметлер:
ALIGN - Кестедегі горизонтальдык тегістеу тэсіліи аиыктайды. Мүмкін
магыналар: left, center, right. Үндемеу м агын асы - left.
V ALIGN
кестенін күрамы үшін гік тегістеу тэсілін аныктайды.
Мүмкін магыналар: top. bottom, middle.
BORDER - кестенің сырткы шектерінің енін аныктайды (пикселдагы).
B O RD ER-'O " параметр! болмаганда шектеу суреттелінбейді.
CELL-PADDING - кестенін әр ұяшыктын арасындагы ара кашыкты
жэне онын ішіндсгі материалды аныктайды (пикселадагы).
CELLSPACING - көршілес ұяшыктардың шекара арасындагы ара
кашыктыгын аныктайды (пикселдағы).
WIDTH - кесте енітт аиыктайды. Ені пикселда немесе браузер
терезесінің ені иайыздык катынаста беріледі. Параметр үндемеумен осы
материал кестесінде ұяш ык көлемнс тэуслді автоматты түрде аныкталады.
HEIGHT - кесте биігін аиыктайды. Биіктігі гіикселда немесе браузер
терезесінің биіктігініц пайыздык катынаста беріледі. Параметр үндсмсумен
осы материал кестесінде ^яш ык көлемнін тәуелділігінде автоматты түрдс
аныкгалады.
BGCOLOR - Кесте ұялары аясының түсін аныктайды. RGB
оналтыүштік жүйе магынасымен немесе 16 базалык гүстін бірімен беріледі.
BACKGROUND - кесте аясын сурет пен толтыруга рұксат етеді.
Магына ретінде U R L cy p en m мәнін корседі.
CAPTION
Кесте гакырыбын береді. Іақыраб күрамы тек мэтінен ғана күрылуы
қажет. Ж иынтык элементтерді пайдалану бұл жагдайда болмайды.
Параметрлер :
ALIGN - Ксстсдсгі горизонтальдык теіістеу тэсілін аиыктайды. Ксстс
гақырыбы тік тегістеу тэсілін аныктайды. Мүмкін магыналар :
top - Кестсиің үстінде такырыбы орналасады (магына үндсмсумен);
bottom - Кесте астында такырыбы орналасады.
TR
Кесте ұяшықтарының жана катарын жасайды (жолды). Үяшык қатарда
Ш жэне ТН элементтері аркылы жасалады.
Параметрлер:
ALIGN - осы кагардын барлык үяшыктар кұрамынын
келденен
тегістслу тэсілдерін аныктайды. Мү^мкітг магыналар :lett, center, right.

17

VALIGN - осьт қатардың барлык ұяшыктар кұрамының тігінен
тегістелу тәсілдерін анықтайды. М үмкін магыналар: top, bottom, middle.
BGCOLOR
осы қатардың барлык ұяш ык катарының
барлык
гүрлеріне аясыиың түсіи аныктайды. RGB оналтыүштік жүйе мағынасьтмеи
немесе 16 базалык түстін бірімен беріпеді.
TD и ТН
Td агымдагы жолдағы дерегі бар үяшык күрайды. Тһ элементі де
үяшыкты күрайды бірак сонымен қатар ол оны тақырып-ұяш ық ретінде
аныктайды. Бүндай шектеулер браузер ге такырып-үяш ык пен түрлі
шрифттері деректері бар үяшыктардын күрамын ресімдеуге рү.қсат етеді.
Парам еірлер:
ALIGN - үяшык күрамынын колденен тсгістслу тәсілдсрін аныктайды.
Мүмкін магыналар: left, center, right. Үндсмсумен TR элементінін ALIGN
парамстрінін магынасымсн тегістелу тәсілімен аныкталады. Егер ол
берілмесе TD үшін сол шегі бойынша тегістелу орындалады, ал ТН - үшін
орталыктандыру.
VALIGN - ұяш ык кұрамынын тігінен тегістелу тәсілдерін аныктайды.
Мүмкін магыналар: top, bottom, middle. Егер бұл параметрдін мағынасы
бүрынгыда TR элементінде берілмесе Үндемеумен орта бойынша тегістелу
жүзеге асырылады ( VALIGN- "middle").
WIDTH - ұяшыктын енін аныктайды. Ені пикселда немесе браузер
герезесінін ені паііыздық катынаста беріледі.
HEIGHT
үяш ық биіктігін аныктайды. Биіктігі пикселда немесе
браузер терезесінің биіктігінің пайыздык катынаста бсрілсді.
COLSPAN - көрсстілгси ұяшыктыц исгіздслстіи багана саиын
аныктайды. Үндсмеумсн I мағынаны береді.
ROWSPAN - көрсстілгсн ұяшыктын негізделетін жол санын
аныктайды. Үндемеумен I мағынаны береді.
NOWR.AP - ағымдагы үяшык шегінде сөздердін автоматты көшуіне
жол бермейді.
BGCOLOR
үяшык аясының гүсін аныктайды. RGB-мағынасымен
оналтыүииік жүйеде немесе 16 негіздік түстердің біреумен ғана беріледі.
BACKGROUND - үяш ык аясын суретнен голтырады. Суреггін URL
корсету керек. Бүл параметр Netscape браузерінің ескі нүскаларында кызмет
етпейді (З.Х дейінгіні косқанда).
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№ 5 зе р т х ан а л ы к ж ум ы с
Т а қ ы ры бы : «Фрэймдер»
Фрэймдер браузер терезелерін бөлу үшін пайдаланылады, олардын
оркайсысы жеке HTM L-кужат (фрэйм) болып табылады. Одетте, фрэймдер
сайт бойынша иавигацияны женілдету. навигациялык меню куру үшін
пайдаланылады.
Сонымен катар, әзірлеушілсрдің кебі фрэймдерді
пайдалаиудан бас тартады, оған барынша орынды непздемелер бар.
Фрэймдерді расында кажет болтан кезде тана колдану тиімді.
Ю В т <еоэ
ш & ж .г а

: hUptf/tesLmanual.rWinfex html

тшт
( р к щ :>
hf.ntelhiml

•Hûôîhtrti’
(ҒР.ЛМҒ
frame) html

2 сурет - браузердін терезе

FRAM ESET

Қужаттың фрэймдік (терезелік) курылымын
аныктайды: фрэймдердің парактагы мөлшсрі мен
орналасуы

FRAME

FRAM ESET-курылым ішіндегі фрэйм мен оның
кас ие п ері н a н ы ктайд ы

NOF RAMES

Егер браузер фрэймдерді қолдамайтьпі болса, нс
көрсету керектігін аныктайды

FRAMESET
Құжаттыц фрэймдік (терезелік) курылымын аныктайды: фрэймдердіц
парактагы мөлшері мен орналасуы.
FRAME элементі көмегімен аныкталатын фрэймдер тізімін ашады жэне
жабады. FRAME мен NOFRAM E элементтерінен басқа бастапкы жэне сонгы
іэі арасында FRAM ESETTIH баска элеменггері болуы мүмкін.
Параметрлері:
ROWS - браузер терезесіндегі көлденең фрэймдердіц (фрэймбатаидардың) саны мен мөлшерін аныктайды. М әііі ретінде фрэймдер
мөлшерінін тізімі үтір аркылы беріледі. Молшерлерді беру әдістері:
пайызбен браузер терезесінін жұмыс жольшын биіктігінен. Мысалы:
"30%,30%,40%";
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”*" (жүлдызтпа) таңбасымен, мөлшері анық көрсетілген баска
фрэймдер жок браузер терезесінін барлык бос кеністігіндегі фрэймдерді
білдіреді..М ысалы,
"25% ,25%,*" жазбадагы жүддызш а 50%-га тең;
Барлык үш әдісті біріктіруге болады. Мысалы, "25%.40.*п экранды үш
көлденең фрэймге боледі, оның біріншісінің бміктігі браузер тсрезесінін
ширегін. екіншісі - 4 0 пиксель, ал үшіншісі калган алаңда орналасады.
C01.S - браузер терезесіндеі і «ік фрэймдердіп саны мен мәлшерін
аныктайды. Мәні ретінде фрэймдер молшсрінін тізімі үтір аркылы беріледі.
Молшерлер алдынгы ROWS параметрі сиякты беріледі.
BORDER фрэймдердіи пикссльдср бойынша жиегінің енін
аиыктайды. Осы параметр Netscape браузерлерінде гана кушіне енеді;
FRAM EBORDER - FRAM ESET ішіндегі фрэймдердіп аиыктайды.
Мүмкін мәндері:
Yes
жиектерді
көрсетеді;
No немесе 0 - жиектерді көрсетпейді;
Netscape браузерлері осы парамстрді толык көлемде колдамайды жәие
жиектің енін аныкгау үшіи BORDER параметрі пайдаланылады.
FRAM ESPACING
пиксельдердегі
фрэймдер
арасыидағы
аракашыктықты аныктайды. Осы параметр жиексіз фрэймдер кұру үшін
кажет.
FRAME
FRAMESET- ішіндегі фрэйм мен онын касиетін аныктайды.
Параметрлері:
SRC - міндетті параметр. Аталган фрэймдегі (URL) HTM L-файлдің
орналаскан жерін көрсетеді.
NAME
IARGL1 иараметрінін көмегімен баска кұжаттарга сілтсмс
жасау үшін бұдан әрі пайдаланылатын аталган фрэймнін атауьтн аігықтайды.
TARGET - гипермотіндік сілтеме жасалатын терезені (фрэймді) аныктайды.
Осы параметр HREF параметрімен гана бірлесін колданылады. Мәні регінде
қолданыстагы фрэймнін бірінің атауын немесе келесі резервтегі атаулардың
бірін көрсету қажет:
_ self - HREF параметр!нде аныкталган қүжат агымдагы фрэймде
көрсетілуі кажеттігін көрсегеді;
parent
ағымдағы фрэймдегі фрэйм-аналықта көрсетілетін құжагқа
көрсегеді. Басқаша айтқанда, _parent күрамында агымдагы фрэйм бар
FRAMESET бар герезеге сілтейді;
top
барлык агымдагы фрэйм кұрылымдағы терезе-аиалыкта
көрсетілетін кұжатты көрсетсді;
blank - кұжат жаңа терезеде көрсетілуі кажет екеиіп корсетсді.
Мәні рстінде латын символдары мен сандарын қолданып санылаусыз
кез келгси атауды көрсету каж еі. Атау саидардап жәпе арнайы символдардан
бас галмауы кажет.
M ARGÎNW IDTH - фрэймнің он жәие сол жолдарынын енін
(пикселмен) аныктайды. F.iep параметр көрсетілмеген болса, браузер бос
жердіц оңтайлы мөлшерін оз бетімен аныктайды.
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MARGIN HEIGHT фрэймнін жогаргы және төмсигі жолдарының енін
(пикселмен) аиыктайды. Ьгер параметр көрсетілмеген болса, браузер бое
жолдын оңтайлы мөлшерін өз бетімен аныктайды.
SCROLLING - колданыстағы фрэймді айиалдыру сызгышынын бар
болуын аныктайды. М үмкін мәндері:
yes - айнаддыру сызғыиіын корсетеді.
по - айналдыру сызғышын корсетиейді.
auto - кажет кезінде айналдыру сызгышын көрсетеді (егер SRC
параметрінде көрсетілген күжаі фрэймге орналастырылмайтын болса).
NORESIZE - фрэйм молшерін өзгертуге жол бермейді. Аталган
параметр негізгі емес бо.іып табылады және мәнін көрсетуді іалап стпейді.
FRAMLBORDER - фрэймде жиектің бар болуын аныктайды. Мүмкін
мэндері:
yes
жиектерді
кереетеді;
по немесе 0 - жиектерді көрсетпейді;
Netscape браузсрлсрі аталган параметрді тольгқ көлсмде колдамайды
жэне жиек еніп аныктау үшіп FRAM ESET элементіндегі BORDER
параметрін пайдаланады.

5Хрим*І». (файл inctex,btml>:
• ••

< FR A M £SE T FR AM E B O R D ER = ’4 r ' F R A M E S P A C IN G = "0"
8 0 r o e r =*'om c o l s ^ ’2 6 V " >
<FRAMF. S R r V 'f r H in e l.h tm r N A M E -” p ag e">
<FR A M E SE T R O W S -" 165,*” >
<FR A M E S R C = ,ffram c2 .h tralu N A M E=Mm e n iit4
M ARGIN W ID T H = M0 M>
<FR A M E S R C = t’fran ie3 .h h n J’f jN A M E»"m cnii2"
M A R G IN W f0 T H e "O,r>
</FR A M ESE T>
<NOFR.AM E$>B hüi браузер не поддерж ивает ф рэйм ы </М О ҒК А М Е $>
</FRA M ES ET>
<BOL)Y>
</BODY>
• A#

Нэтижесінде браузер тсрезесін гомеидс көрсеті.ігендей үш фрэймге болутс
болады. М үнда frame 1.html ені 265 пиксель, ал frame2.html - биіктігі 165
болады.
NOFRAMES
Аталган элементтің бастапкы жэне соцгы тэг арасында не болса, егер
ол фроймді колдамайтын болса браузер корсетеді. NOFRAM ES элементінің
параметрлері жок жэне FRAM ESET элемепті ішінде болуы кажет.
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JNff 6 зе р тх ан а л ы к ж ұм ы с
Г акы р ы б ы : «Нысандар»
Нысандар не үш ін кажет?
Нысан
соиыц көмсгімен iïT M L -кұжатты ақпарат біраз өнделудеи
отетін, сырткы олемнің кеч келген нүктесіие алдын ала біраз акпарат
жіберуге болатын аспап болып табылады.
HTM L-re арналган кігапта нысандар туралы айтып эту өге күрделі.
Оның себебі карапайым: нысан акпарат жіберетін «сырткы элем нүктесін»
габудан гөрі нысан қүру негурлым жсңіл. Осындай «нүкте» ретінде кәбінесе
Перл немесе Си жазган багдарлама орын алады. Нысандармен берілген
деректерді өндейтін багдарламаны коп жагдайда CGI-скриптер деп атайды.
Қыскаіпа алганда CGI (Common Gateways Interface) «шлюздсрдің жалпы
кабылданган интерфейс» мэиін білдірсді. CG I-скриптердіп жазылуы
коптеген жагдайда багдарламалаудыц тиісті тіліп жэне Unix операциялык
жүйесіпід мүмкіндіктеріп жаксы білуді талап етеді.
Соцгы уакытта Pi ІР/ҒІ тілі кең тараган, оның нұсқаулыктарын HTMLкұжаттарында тікелей орналастыруға болады (мұнда кұжаттар *.pht или
*.рһр түрінде кенейтілген файлдар түрінде сақталады).
Нысандар ақпаратты жүлтар түрінде өндеуш і-багдарламаларга береді
[ауыспалы a гау]=|^ауысііалы мэн]. Тек сандармен ғана берілсе де, ауыспалы
атаулар латын эріптерімен беріледі. Өңдеушілер ауыспалы мэндерді багаидар
ретінде кабылдайды.
3_Кесте - Нысандар қүру үшін элементтер
FORM
Жол косы латын нысан ды кұрады
TF.XTAR

Мәтіннің бірнеше баганын енгізу үпіін жол
EA
КҰрады
SELECT
Толтырылатын нысаида меню курады
OPTION
Менюде жеке тармактар күрады (SELEC I
карацыз)
INPUT
Нысанда жол күрады
Нысанның орналасуы
Нысан <FORM > белгісімен басталады жэне </FORM > белгісімен
аякталады: Жол қосылатын нысан күру үшін пайдаланылады. 11TMLкүжаттын кұрамыпда біриеше нысан болуы мүмкін, алайда нысандар біріпіп
ішіндс бірі болмауы керек. HTM L-мэтін, таңбаларды коса алганда, нысандар
ішіидс шектсусіз орналаса алады.
Параметрлері:
NAME - аталган күжат үшін бірегей болып табылатын нысанныд
атауын аныктайды. Егер кұжатта бірнеше нысан болатын болса
пайдаланылады.
ACTION - міндеіті параметр. Нысанның ішіндеі ici жіберілепн URL
аныктайды. Бүл электрондык почта немесе аталган нысанга кызмет
көрсететін сервер скриптіне жол болуы мүмкін.
METHOD - нысандагы деректер әндеуш іге калай жіберілетінін
аныктайды (баскаша айтканда, хаттаманьщ кай одісінің көмегімен гипермәгін

жіберіледі) Ж ол берілетін мәндер: M ETH O D -PO ST және METIIOD=GET.
Егер атрибут мәні белгіленбеген болса. ерікті түрде M ETIIOD=GET
болжанады.
ENCTYPE - жіберу кезінде нысан іш індегісіне код беру тәсілін
аныктайды.
Ерікті
түрде
"applicatioii/x-www-form-urlcncodcd”
пайдаланылады.
TEXTAREA
Мэтіннің бірнеше бағанын енгізу үшін жол күрады. Әдетте мәтінде
инициализация болады. бұл кұжатты жүктеу кезінде аталған жо.іга жазуға
мүмкіндік береді. TEXTAREA элементі FORM элементі ішінде орналасуы
кажет.
1Іараметрлері:
NAME міндетті параметр. Ж олмси толтырылган серверді
сәйкестендіру кезіндс пайдаланьтлатьтн атауды аныктайды.
ROWS - экранда көрінетін мәтін бағанының санын аныктайды.
COLS - мотін жолынын енін аныктайды - баспа символдарымен.
WRAP - аталган нысапда толтырылатын сөздерді тасымалдау тәсілін
аныктайды. Мүмкін мәндср:
оіТ- сөздер тасымалданбайды (мэні ерікті түрде)
virtual
сөздердің тасымалдауы тек көрсетіледі, ссрверге болінбейгін
баған орнапасады.
physical - создер бар.іық тасымалдау нүктелерінде гасымалданады.
SELECT
SELECT элеменгі голіырылатын нысаида «Кенгеген тармактардан
бірін тандап ату» немесе «Коптеген тармақтардатт бірнешеуін тандап алу»
түріндегі меню құрады. FORM элементі ішінде орналасуы кажет жоне
бастапкы жэне сонғы күштері болады. Бірнеше OPTION элементі болады.
Параметрлері:
MULTIPLE - менюдін бірнеше тармагын тандап алуға мүмкіндік
бсрсді. Ерікті түрде менюдін тек бір тармагын гана тандап алуга болады.
NAME менюдін атауын аныктайды, деректерді ссрверге беру кезінде
аталган нысан үшін бірегей болып табылады. Орбір тандап алынган
тармактыц серверге берілу кезіндегі түрі: name/value, (value) мэні OPTION
3лe мeн тiмeн кал ы птастырьс.іады.
SIZE - менюдегі корініп тұрган тармактардың санын аныктайды. Егер
осы параметрдің мэні бірліктен жогары болса, нәтижесінде тармактар тізімі
алынаі^ы.
OPTION
Гек кана SELECT элемеігтімен пайдаланылады. OPTION злементі
мешодің жеке і армақтарын сипаттайды. Сонгы тэгі болмайды.
Параметрлері:
SELECTED кұжатты алгашқы жүктеу кезінде тандап алыиатыи меню
гармагын аныктайды. Егер меню «көптің бірі» түрінде болса, SELECTED
негізі мешодің бір тармагымен гана таңбалана алады.

VALUE - аталған тармакка толтырылған нысаннын ішіндегісі туралы
басқа моліметтермен катар пайдаланыла алатын мәяді береді. Серверге
акпарат жіберу кезінде осы мән SELECT элементінде NAME параметрінің
монімен бірлеселі.
INPUT
INPUT олементі нысан жолын курады (кнопка, енгізу жолы, чекбокс
жэне т.б.). онын мазмұнын найдаланушы өзгерте немесе жандандыра алады.
Элементтін соцгы тэгі болмайды. INPUT элементі FORM элементінің ішінде
орнагіасуы кажет.
I Іараметрлері:
NAME - аталган нысанның ішіндегісін серверге беру кезінде
пайдаланылатын атауды аныктайды. Осы параметр
INPUT элементінің
көптеген түрлері үшін қажетті (TYPL параментрін - төменде караңыз) жэне
әдетте жолды сәйкестсндіру немесе логикалык байланысты жолдар тобы
үшін пайдаланылады.
TYPE дсректерді енгізу үшін жолдын түрін аныктайды. Ерікті түрде бул "text". Мүмкін мопдер:
text мэтіннін бір баганына енгізу жолын күрады. Әдсттс SIZE жоне
MAXLENGTH параметрлерімен бірлесіп пайдаланылады.
textarea - бірнеше бағанды мәтін үшін енгізу жолын курады. Алайда
осы мақсаттар үшін TEXTAREA элементін пайдалану тиімді.
file - файлды агымдагы нысан мен жалпылау үш іп пайдаланушыга
мүмкіндік береді. ACCEPT параметрімен бірлесіп пайдалану мүмкіндігі бар.
password - бір баған үшін енгізу жолын күрады, алайда пайдаланушы
еттгізетін мотін мазмунын әуес көздерден сактай отырып,
таңбалары
түрінде көрінеді.
checkbox - Boolean ("иә7"ж ок") атрибуттары немесе бір уақытта
бірнеше мәиге ие бола алатын атрибуттар үшіненгізу жолып курады. Осы
атрибуттар бір т\грлі атаулары бар CHECKBOX бірнеше жолдарыи білдіреді.
Нотижесінде кайталама атаулар алыпатьпі болса да, орбір тандап
алынгап CHECKBOX жолы серверге жіберілетін акпараттагы name/value
жеке жубын курады. CHECKBOX түріндегі жолдын NAM E жэне VALUE
парамерлері болуы міндетті, сонымен катар жолдын жандандырылганын
көрсететін CHECKED атрибуты міндеггі емес.
radio - бірнеше мүмін атрибуттар ішіндс бір мэнге ие болатын
атрибуттар үшін енгізу жолын курады. Топтагы барлык кнопкалардың (radio
buttons) атаулары бірдей болуы кажет, алайда топтагы тандап алынган
кнопка серверге жіберілетін name/value жубыи курады. CHECKBOX
жолдары сиякты, CHECKED атрибуты міндетті емес, ол кнопкалар
тобындагы (radio button) бөлінгеи кнопканы аныкгау үшін пайдаланыла
алады.
submit - баскан кезде толтырылган нысан серверге жіберілетін кнопка
курады. Аталган ж агдайда VALUE параметрі кнопкадагы жазбаны озгертеді,
оның ерікті түрде берілген мазмүны браузерге байланысты болады. Егер
NAME корсетілген болса, серверге жіберілетін акпараттагы аталган
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кнопканы баскан кезде SUBMIT парамстрі үшін көрсетілген namc/valuc жұбы
косылады, карсы жагдайда жұп қосылмайды.
image - дерекгерді сервсргс беруді ынталандыратын кнопка үшін
графикалык бейне күрады. Графикалык суреттін орналасатьпі жерін SRC
параметрініц комегімсн бсруге болады. Деректерді ссрвсрге жіберу кезінде
жүгірткі клавиші басылган бейнедегі нүктенін х жоне у координаторы
хабарланады. Мүнда image гүріндегі жол туралы акпарат nam e/value мәнінің
екі жүбы түрінде жазылады. Абсцисса жағдайыида “х” жэне ордината
жагдайында “у" жұрнактарымен IMAGE тиісті жолынын атауына қосу
аркылы name мәні алынады.
reset - апгашкы мәндеріне нысан жолын қайта жуктейтін кнопка
күрады. Кнопкадағы жазбаны VALUE параметрінін көмегімен әзгсртуге
болады. LpiKTi түрде кнопкадагы жазба браузерге байланысты.
hidden - осы түрдегі жол монитор экранында көрінбейді, бүл «кұпия»
акпаратты нысан жиегінде беруге мүмкіндік береді. Осы жолдыц мазмұны
нысандагы баска акпаратпеи біргс name/value түрінде серверге жіберіледі.
Осы түр к.іиен г/сервердіп өзара іс-орекеті туралы акпаратты беру ушін
пайдаланыла алады.
button - HTML құжатта кнопка күруға мүмкіндік берсді, бұл Visual
Basic Script или Java Script пайдалану кезінде функциялар косады. NAME
нараметрі аталган кнолкаға мәтін косуга мүмкіндік береді, ол скринтегі кез
келген функция үшін пайдаланыла алады. VALUE параметрі күжатта
кнопкада корсетілетін мәтінді беруге мүмкіндік береді.
ACCEPT - файл түрін нақтылайды. ТҮРЕ="П1е" иараметрімен бірге
пайдаланылады. М әні .VIIMF түріиде берілсді.
VALUE - жолдыи кез келгеи түрі, соныц ішінде кнопкалар түрі үшін
мотін такырыбын береді. Мэні Boolean түріндегі (белгіленген нсмссс
белгіленбеген), checkbox немесе radio сиякты түрлер үшіи VALUE
парамеірінде берілген мэні кайтарылады.
CHLCKOD - checkbox не/немесе radio (жогарыда 1 YPL параметрін
караныз) түріндсгі жолдар жандандырылганын керсетеді.
SIZE - символдар бойынша жолдардын молніеріи аныктайды. Мысалы,
корініп гүрган ені 24 символ жолды анықтау үшін SIZE="241' корсету керек.
MAXLENGTH - мәтін жолында енгізуге болатын символдардын
барынша жогары санын аныктайды. Ол SIZE парамеірінде корсетілгсн
символдар санынан жогары болуы мүмкін, мундай жагдайда жол
айналдырылады (scroll). Прікті түрде символдар саны шектелмсйді.
SRC - дерекіерді б?руді ынталандыратын графикалык кнопка құру
кезінде
пайдаланылатын
суреттің
URL-орналаскан
орпып
береді.
Г Ү Р Е -’image" параметрімен біргс пайдаланылады.
ALIGN - бейпелер үшін тік түзету тәсілін аныктайды. TYPE="image"
параметрімен бірге пайдаланылады. IMG злемеитінін ALIGN параметрімен
голы к сэйкес келеді. Ерікті түрде bottom мэніне ие.
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№ 7 зертханалық жүмыс
Т а қ ы р ы б ы : «Скрипттер. Ап плоттер»
Скриптер-мүмкіндікіерін толыктыратын не-HTML кодына HTML косу. Скриітгер
көмегімен меіподін анимация іангаи кнопка күрута. баска күжатіарт автомаггы каита
бағыпауды жүэеге асыруға жәпе т.б. болады. Скриптгердің көпшіпііі JavaScript тілінде
жазылалы*
Скриттггсрмен жұмью жасауүшін зпементіер:
SCRIPT
м/^cv niiyi

N U ovK II 1

I ГГМЕ-қүжаі ка скрипт енгһіледі.

I

Егер браузер скриптгсрді кодаамаилын болса көрсетілеіін :
моли аныкгалады.
.

SCRIP Г
Кужапағы скршгпі аныктайды. Скриптін мәііні бастапкы жэне сонғы тэг арасында
орна іасады псмссс SRC нарометрінде URL скрипт-файл |іетіі ще аі іықтагіады.
I IapaMCipTq:>i:

LANGUAGE - скрипт жазылган тілді аныктайды, мысалы, "JavaScript".
SRC - скршпіңІЖІ. аіпжтайды.
Ескі браузерлермен үйлестіру максатында, SCRIPr элементінін мазмунын < !- и ->
а]>асында орналастыру керек,
Яғнн
кәдімгі
HTML-коммен гарии
сиякты
орнаіасіыру
кажст.:
С криі ітгі кайда орналастыру керек:
SCRIPT тіем еті кобінесе HEAD хіеметггінін сошы іәіі мен BODY элемен іінін
басіапкы т.гі арасыңаа орналасады:
NOSCRIPT
Егср бір себептермен браузер скрііпллермен жүмыс істсмейлін болса, корсетілетін
мэгішц аныктайды.
Аппле п ер
HTML тілі (Hypertext Maikup language
гипер мэлінін бепгшеу тілі) “Букіл
алсмдік тор' WWW (World Wide Web) беттерінде статистикалык орналастыру үшін кажет
балды. Java плі Internet желісі үшін интеракшвті онімдер куругасапаіы коіерілу үшін талап
елілді.
Үш негізгі элемент Java гілінің технологиясына бірлесті жэне оны түбіңде қазіргі
күнде кочданьілатындарды барлыкынан ерекше слті.
Java пайдаланушьшардын кен катарына өз апплелерін үсыпады(арр1еі8)— шагын,
сенімді, серпііщі. платф орм а басыбайлы емес, Web. Беттеріңде орналасіырылатын
бепсенді желілік косымшаіар. Java апплстіері кез кеиген HTML кұжаттары сиякты жеціл
гүрде тутъпіушыларга іаратыла алады.
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Java ззіраеу ортасымен сспімді және ьщгайлы жұмыс жасауды үйлсстірс отырып
Креымшаларды
обьектілік-болжамды
эзірлеу
куатынан
босатады.
Бұл
багдарламашьиіар;іьщ кец катарына жана багдарламалар мен жаца апплепер куруга
мүмкііщік бфе^іі.
Java теретслсрмен. желімен жэнс снгізу-шькару үшін пайдаіаньиатьтн көптеген
жуйелік функцияларды айкьін кабьпдау үшін бағдарламашыга объект класстарынын
талык жиышығын үсынааы. Жуйелік интерфейсіердін кец спекірі үшін пайдачанылаіын
дерексіідендіру платформасынын тәуелсіз күруды камгамасыз еіу осы классгардын негізгі
шел болып іабылады.
Javaamnerrepi
Әрбір алплет — желі бойьпіша серпінді жүкіелетін шағын багдаігіама - сурет,
дыбысіық файл немесе мультипликация элементі сиякты болады. Апплеггердің басты
qxjKiuejiiri олар мультфильмдерді кез келген баска акпаратта сактау үшін файлдардьш
кечскті форматы емес, нагыз багдартамалар болып табылады.. Ai ипет бір сценарийді
кайталап коюмен катар. пайдатанушының іс-әрекетіііс жауап куіііарацы және өз тэртібін
серпінді ауыстыра атады.
APPLET. Бастапкы жоне сон+ы тэгі болады. IIT M L -ге Java-апплеттерге
- сіздін компьютердсгі браузер орындайтын Java тіліндегі багдарламачарга
косу үшін пайдаланылады. Java-апплет арнайы бөлінген орында орындачады,
күжатта сурет түріидс көрсеііледі. Сондыктан APPLET элементінің коптеген
парамеірлері IMG элементінін параментрлеріне үксайды.
Еіер сіздің браузерде жапсарлас орналаскан сырткы Java-машина
болмаса (жэне, тиісінше, APPLET элеменіін қолдамайтын болса), Javaапплет терезесінің орнында бастапкы жэне соңгът тэг арасында жасатган
мәтін көріпсді.
Параметрлері:
CODE - міндетті параметр. Java-апплст атқаратын файлдың атауын
аныктайды.
CODEBASE - базалык орналаскан орнын корсстсді (URL), сол
бойынша Java-апплст аткаратын коды бар файл орналасады. Егер
CODEBASE параметр] көрсетілмеген болса, агымдагы к ү ж ап ы н URL
пайдаланылады.
ALIGN - м індегіі параметр. Java-anіілетті түзету тэсілін корсстеді.
IMG элементінің ұксас иараметрі сиякты мәнге ие бола алады.
HEIGHT жоне WIDTH - м ін д еп і параметрлер. Багдарламаның шыгару
тсрезесінің ені мен биіктііін аныктайды (пиксельдерде).
HSPACL жоне V SPACE кұжаттын баска объектілерінен бос жерлсрді
( пиксельдсрдс) аныктайды.
NAME - аталган кұжат үшін бірегей болып табылатып Java-апплетгің
атауын көрсетеді. Java-апплетке аталган бсттс өзіне үксастарды табуга жэне
бір-бірімен озара іс-әрекет жасауга мүмкіндік береді.
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ALT сгср браузер APPLET элсментін о қ и т ы і і , бірак Java-anплсттсрді
орындай алмайтын болса, браузерде апплеттің ориында көрсетілетін мотіпді
аныктайды.
SRC - апплеттермеи ұксас орналаскан орынды (URL) көрсетеді.
Мысалы, апплетіі әзірлеушінін сайтынын орналаскан орны. Нәтижесінде сол
жакта сурет салу үшін кеңістік бар герезе корінеді (көлемі 30x40 нүкте).
Әрине, сізде Scribble2.class файл болуы ксрск, ол а ғ ы м д а ғ ы күжат сиякты
директорияда ориаласуы кажет.

