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§ 32. Автоматизована розробка веб-сайту
Веб-сайт можна створити різними способами, але найпростішим серед них є створення його за допомогою різноманітних засобів автоматизованої розробки. У цьому параграфі ми розглянемо, як відбувається цей процес, за допомогою служби Google Sites.
Усі завдання цього параграфа рекомендуємо виконувати паралельно з опрацюванням теоретичного матеріалу, що дозволить одночасно формувати теоретичні знання та практичні навички виконання завдань.

32.1. Починаємо процес автоматизованої
розробки сайту
Сервіс від корпорації Google — Google Sites — надає користувачам послугу безоплатного автоматизованого створення сайтів і розміщення їх у Всесвітній мережі. У процесі створення сайту можуть
брати участь кілька користувачів, які мають різні права доступу
до різних матеріалів створюваного проекту.
Служба Google Sites дозволяє використати на сайті будь-який
текст, графічні зображення, попередньо створені презентації та
електронні таблиці, відеоролики з YouTube і Google Video, інформацію з інших сервісів Google (Google Docs, Google Calendar, Picasa
тощо) і досить велику кількість готових гаджетів з iGooglе.
Проте розмір створюваного за допомогою цієї служби сайту має
обмеження — 100 Мбайт.
Доменне ім’я створюваного сайту матиме вигляд
sites.google.com/<ім’я сайту>.
Щоб в автоматизованому режимі створити власний сайт
за допомогою служби Google Sites, потрібно виконати такі дії:
1. Зайти на власний акаунт Google.
Минулого навчального року, вивчаючи роботу з електронною
поштою, кожний з вас створив електронну поштову скриньку на
сервісі Gmail. Тому для багатьох виконання цього етапу роботи
не викликає складнощів. Проте якщо до нас приєдналися учні,
які ще не мають власної поштової скриньки на сервісі Gmail або
не використовують інші служби корпорації Google, для створен296
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Рис. 32.1. Вибір служби автоматизованого створення сайтів Google Sites

2.
3.
4.

5.

6.

ня сайту за допомогою служби Google Sites їм потрібно створити власний акаунт (детально порядок виконання цього завдання
описано в підручнику «Інформатика. 10 клас»).
На сторінці пошуку Google у верхній частині сторінки натиснути гіперпосилання Ще
Сайти (рис. 32.1).
Натиснути кнопку Створити новий сайт.
Вибрати шаблон сайту (готове дизайнерське рішення сайту).
Можливість обрати шаблон сайту є лише на початку його
створення, потім ця дія буде недоступною.
Оскільки ви вперше працюватимете зі службою Google Sites,
рекомендуємо вам обрати Пустий шаблон, який пропонує служба за замовчуванням (рис. 32.2). По-перше, робота з шаблонами
сайтів потребує хоча б початкових знань і навичок сайтобудування, яких поки що немає. По-друге, цей шаблон швидше за
інші завантажується при роботі з веб-сторінкою.
Увести назву створюваного сайту.
Для цього у спеціальне поле Дайте назву сайту вводьте назву
майбутнього сайту, паралельно переглядаючи, як у нижньому
полі автоматично формується адреса створюваного проекту відповідно до введеної назви.
Останню частину адреси, за якою буде розміщено сайт, розробник може змінити за власним бажанням, пам’ятаючи про те,
що ця частина адреси може містити лише англійські літери
та цифри.
За бажанням обрати тему оформлення сайту.
На цьому етапі роботи над сайтом це завдання можна пропустити, оскільки тему доцільно призначити при роботі над вебсторінками проекту.
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Рис. 32.2. Початок створення сайту за допомогою служби Google Sites

7. Налаштувати додаткові параметри.
Сайт може бути доступним для всіх користувачів Всесвітньої
мережі, а може лише для запрошених вами користувачів. Цю
можливість треба призначити за допомогою перемикача в області Використовувати спільно з. Поки сайт повністю не закінчено, рекомендуємо вам обмежити доступ до нього, щоб не демонструвати всім користувачам ще незакінчений проект. Надалі це
налаштування можна змінити в будь-який момент.
Якщо на сайті розміщена інформація, призначена лише для
дорослих користувачів Інтернету, це теж зазначають при налаштуванні додаткових параметрів.
8. Увести невеликий опис сайту.
298

§ 32. Автоматизована розробка веб-сайту
9. Увести код, щоб перевірити, чи доступна вибрана вами адреса
сайту.
Якщо після введення коду та натискання кнопки Створити
сайт вам пропонують увести код повторно та зазначають, що
вибране вами розміщення сайту недоступно, це означає, що сайт
з такою назвою було створено до вас. Тому потрібно змінити назву сайту та виконати поточний етап роботи ще раз.
Якщо обрана назва сайту є унікальною, то процес автоматизо
ваного створення сайту потребує 3–5 секунд, а далі ви можете
продовжувати розробку власного нового проекту.
Пропонуємо вам за допомогою служби Google Sites в автоматизованому режимі створити та розмістити в Інтернеті навчальний сайт з природознавства, який знайомитиме учнів 5–6 класів
із Сонячною системою. Усі матеріали, необхідні для виконання
завдань, розміщені в матеріалах до підручника, а також знайдені
та підготовані вами при виконанні НТЗ попереднього параграфа.

Практична робота № 15
Автоматизоване створення веб-сайту
І частина

1. Зайдіть на власний акаунт Google і перейдіть до роботи зі служ-

бою автоматизованого створення сайтів Google Sites. Відповідно
до опису, поданого в параграфі, почніть створювати новий сайт.
2. Оберіть Пустий шаблон майбутнього сайту. Уведіть назву сайту — «Знайомство із Сонячною системою».
3. За бажанням змініть адресу розміщення майбутнього сайту в
Інтернеті.
4. Призначте показувати сайт лише вказаним вами користувачам.
Створіть короткий опис даного сайту (див. рис. 32.2). Уведіть код
і створіть сайт.

1. Які обмеження має сайт, створений в автоматизованому режи-

мі за допомогою служби Google Sites? Який формат доменного
імені цього сайту?
2. Опишіть послідовність дій, які треба виконати, щоб створити
новий сайт за допомогою служби Google Sites.
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32.2. Змінюємо наявні веб-сторінки
Виконавши завдання І частини Практичної роботи № 15, ви
в автоматизованому режимі створили свій сайт. На екрані ви побачите сторінку служби Google Sites, призначену для організації подальшої роботи із сайтом (рис. 32.3).
За допомогою кнопок, розміщених у правій верхній області цієї
сторінки, можна:
створити нову сторінку;
редагувати наявну сторінку;
перейти до налаштування різних параметрів як веб-сторінок,
так і всього сайту (кнопка-меню
Більше дій).
Створивши сайт, ми автоматично створили лише одну вебсторінку — Домашню, яка на цей момент не містить ніякої інформації. Щоб змінити будь-яку веб-сторінку сайту, потрібно:
1) Обравши веб-сторінку, натиснути кнопку
Редагувати сторінку.
2) За потреби змінити назву сторінки.
3) Використовуючи можливості вбудованого текстового редактора, набрати, відредагувати або відформатувати текстову інформацію, що розміщуватиметься на сторінці (для форматування тексту використати команди меню Формат і панелі
інструментів убудованого текстового редактора).
4) Використовуючи можливості меню Вставити, додати на
сторінку різноманітні об’єкти (зображення, презентації,
електронні таблиці, відеофайли тощо).
5) Натиснути кнопку Зберегти, щоб зберегти виконані під час
редагування сторінки зміни, або Скасувати, щоб відмовитися від них.

Рис. 32.3. Сторінка служби Google Sites
для подальшої роботи зі створеним сайтом
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Виконуючи розглянуті вище дії, змінюватимемо Домашню сторінку. Спочатку змінимо її назву — «Основні відомості про Сонячну систему». В область вмісту сторінки за допомогою вбудованого
текстового редактора введемо перший фрагмент її тексту:
Тисячі років люди вдивлялися в нічне небо. Вони помічали,
як яскраві вогники рухаються по небу, і мріяли хоч щось дізнатися про них. Вивчення планет почалося давно, коли перші
астрономи помітили, що п’ять зір (планети, які можна бачити
без телескопа) яскравіші за інші.
Стародавні греки саме ці зорі назвали планетами, що означає «мандрувати».
Виділіть слова «Стародавні греки» та «планети» й призначте для
них інший колір символів — червоний. Для цього:
1) виділіть фрагмент тексту, колір символів якого потрібно змінити;
2) на панелі інструментів натисніть кнопку
Колір тексту та
зі спадного меню виберіть потрібний колір.
Команди меню Форматування призначені для створення заголовків різних рівнів і форматування введених текстових фрагментів. Тож за допомогою команди Звичайний текст параграфа меню
Форматування відформатуйте введений текстовий фрагмент.
Використовуючи списки панелі інструментів, можна змінити
шрифт і розмір символів виділеного текстового фрагмента.
Щоб додати на веб-сторінку попередньо підготоване зображення, виконайте такі дії:
1) У режимі редагування перейдіть на місце веб-сторінки, у яке
потрібно вставити зображення.
2) У меню Вставити виконайте команду Зображення.
3) У вікні Додати зображення (рис. 32.4), що з’явилося на екрані, виконайте одну з можливих дій:
Установивши перемикач Завантажені зображення, натисніть кнопку Вибрати та завантажте на сайт підготовані зображення. Після цього лівою клавішею миші можна
обрати одне з них і натиснути кнопку ОК для вставляння
зображення на сторінку.
Установивши перемикач Веб-адреса (URL), уведіть адресу
файлу зображення та виконайте його попередній перегляд.
Далі аналогічно вставте це зображення на веб-сторінку.
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Рис. 32.4. Вікно Додати зображення

4) За допомогою спеціального вікна, що з’явилося поруч із
вставленим зображенням на веб-сторінці (рис. 32.5), признач
те його властивості:
Розмір зображення (оригінальний або один з трьох фіксованих: S — малий, M — середній, L — великий);
Розміщення на сторінці (вирівнювати за лівим краєм —
L, розміщувати по центру сторінки — C, розміщувати за
правим краєм — B);

Рис. 32.5. Вставка зображення на веб-сторінку
та налаштування його параметрів
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Наявність або відсутність обтікання зображення текстом (Обгортка: на(є) off (відсутня)).
Можливість переглянути зображення на окремій сторінці в оригінальному розмірі (автоматично згенероване гіперпосилання для переходу на окрему сторінку, що міститиме це зображення).
У разі необхідності можна видалити вставлене зображення, натиснувши у службовому вікні посилання Видалити.
Крім зображень, ви можете додавати на веб-сторінки попередньо
розроблені презентації та електронні таблиці, календарі, фрагменти карт, фотографії та інші об’єкти. Проте дуже популярним є додавання на веб-сторінку відеофрагментів. Розглянемо, як виконати це завдання, використовуючи можливості служби Google Sites,
яка дуже просто та легко дає змогу вставляти на веб-сторінку відео
сервісів YouTube і Відео Google.
Щоб додати на веб-сторінку відеофайл, розміщений на
YouTube або Відео Google, виконайте такі дії:
1) знайдіть на відповідному сервісі відеофайл, призначений для
вставляння, і скопіюйте його URL-адресу;
2) у режимі редагування веб-сторінки перейдіть у те її місце, де
вставлятиметься відео;
3) виконайте команду Відео меню Вставити, а далі оберіть сервіс, відеофайл якого додаватиметься на сторінку;
4) у вікні Вставити Відео <назва відповідного сервісу> (рис. 32.6)
у спеціальне поле введіть скопійовану URL-адресу відеофайлу;

Рис. 32.6. Вставляння відеофайлу
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5) за допомогою встановлення прапорців призначте відображати поля навколо вікна, у якому відтворюватиметься відеофайл, і його заголовок;
6) натисніть кнопку Зберегти;
7) призначте один з варіантів розміщення вікна відтворення відеофайлу на веб-сторінці та режим обтікання його текстом.

Практична робота № 1

Автоматизоване створення веб-сайту
ІІ частина

5. Відповідно до наведеного в параграфі опису змініть назву Домашньої сторінки.

6. За допомогою вбудованого текстового редактора введіть поданий
нижче текст сторінки та відформатуйте його відповідно до зразка:
Тисячі років люди вдивлялися в нічне небо. Вони помічали, як
яскраві вогники рухаються по небу, і мріяли хоч щось дізнатися
про них. Вивчення планет почалося давно, коли перші астрономи
помітили, що 5 зір (планети, які можна бачити без телескопа)
яскравіші за інших.
Стародавні греки саме ці зорі назвали планетами, що означає
«мандрувати».
Римляни назвали ці 5 планет на честь своїх богів:
Меркурій;
Венера;
Марс;
Юпітер;
Сатурн.
Інші планети було відкрито пізніше.
Закони руху планет навколо Сонця відкрив німецький учений Йоган
Кеплер, а пояснив цей рух Ісак Ньютон. Саме завдяки дії на планети
сил всесвітнього тяжіння вони не можуть полетіти в космічний
простір, а рухаються навколо Сонця по еліптичним орбітам.
9 планет, що обертаються навколо Сонця, і саме Сонце утворюють
Сонячну систему.
Одна з планет Сонячної системи більша за нашу Землю в 11 разів, а
друга — розміром з Місяць. Одна планета оточена кільцями з льоду,
а на другій температура поверхні сягає 482 С. У однієї планети є
21 супутник, подібний до нашого Місяця, інші ж узагалі не мають
супутників. Деякі — тверді й кам’янисті, інші складаються з газу.
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Сучасні вчені поділили планети на «зовнішні» і «внутрішні».
Внутрішні планети називають земними, оскільки вони щільні,
кам’янисті й тверді. До цього класу планет належать:
1. Меркурій;
2. Венера;
3. Земля;
4. Марс.

Зовнішні планети газоподібні, вони більші за
розміром за земні, але менш тверді. До зовнішніх планет
належать:
1.
2.
3.
4.
5.

Юпітер,
Сатурн,
Уран,
Нептун,
Плутон (із 2006 року не вважають планетою).

Остання зовнішня планета — Плутон — найбільш унікальна,
оскільки вона не земна і не газоподібна.

7. Додайте на створювану веб-сторінку два зображення, призначивши їх розміри та обтікання текстом відповідно до зразка, наведеного на рис. 32.7 і 32.8. Збережіть змінену веб-сторінку та перегляньте отриманий вами результат, порівнявши його з поданим
у підручнику зразком. Виправте знайдені невідповідності в оформленні тексту та розміщенні зображень на сторінці.

Рис. 32.7. Перша частина створеної веб-сторінки
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Рис. 32.8. Друга частина веб-сторінки

8. Додайте

на поточну веб-сторінку відеофайл, розміщений
на сервісі YouTube (URL-адреса файлу: http://youtube.com/
watch?v=iZ6N0gCx7sY), у якому порівнюються розміри планет
Сонячної системи.
9. Призначте розміщення вікна відтворення файлу та режим обтікання його текстом відповідно до зразка, наведеного на
рис. 32.8. Збережіть змінену веб-сторінку та перегляньте отриманий результат.

3. Як розмістити текстову та графічну інформацію на веб-сторінці?
4. Опишіть, які дії треба виконати, щоб змінити шрифт, розмір
і колір символів текстового фрагмента, розміщеного на вебсторінці.
5. Як додати на веб-сторінку попередньо підготоване зображення?
Як змінити розмір і розміщення зображення на веб-сторінці?
6. Опишіть послідовність дій, які треба виконати, щоб додати на
веб-сторінку відеофайл, розміщений на сервісах YouTube або
Відео Google.
7. Як зберегти зміни, виконані розробником на веб-сторінці?
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32.3. Змінюємо вигляд сайту
Розглядаючи основні принципи веб-дизайну, ми зауважували,
що всі сторінки сайту повинні мати спільний дизайн, що вказує
на належність даної сторінки до певного сайту та дає змогу відвідувачу зрозуміти, з яким саме сайтом на даний момент він працює. Проте змінена нами головна сторінка сайту Знайомство із
Сонячною системою взагалі не має жодного специфічного оформлення, завдяки чому її можна було б відрізнити від величезної
кількості інших веб-сторінок Всесвітньої мережі. Тому навчимося в автоматизованому режимі змінювати вигляд як окремих вебсторінок, так і сайту в цілому.
Створюючи стиль кожного веб-сайту, визначають вигляд таких його елементів:
Шрифт різних текстових фрагментів.
У межах одного сайту він не повинен мати багато розбіжностей в оформленні різних елементів, тобто вид шрифту, написання, розмір і колір символів різних текстових фрагментів мають
бути близькими або гармонійно поєднуватися між собою.
Абзац.
На одній веб-сторінці доцільно обирати один з видів вирівнювання для всіх її абзаців.
Кольорова гама.
Саме вона має створювати відчуття єдності сайту. Вибір
кольорової гами зазвичай розпочинають з призначення кольору основного тексту веб-сторінки, гіперпосилань та активованих гіперпосилань. Цікава кольорова гама зробить сайт
неповторним, проте перевантажений різними кольорами сайт
виглядає недоречно, тому варто знайти грамотне кольорове
рішення.
Графічне оформлення сайту.
Його побудова починається на етапі розробки концепції
сайту. Воно включає доречне використання різноманітних зображень та анімаційних ефектів, які мають узгоджуватися
як між собою, так і з кольоровою гамою сайту.
Навігація веб-сторінкою та система пошуку на сайті.
Саме використання добре організованої системи гіперпосилань дає змогу користувачу вільно переміщуватися різними сторінками сайту, переглядаючи та знаходячи на ньому
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потрібну та цікаву інформацію. Бажано завжди надавати користувачу можливість з будь-якої веб-сторінки сайту перейти
на головну сторінку, адже певна частина відвідувачів потраплятиме на ваш сайт завдяки роботі з пошуковими системами. Тож перегляд сайту не завжди починається з головної
сторінки, що заважає користувачу сформувати повне уявлення про ваш проект, його основні можливості та переваги.
Тому варто дублювати навігаційну систему на кожній сторінці сайту, щоб забезпечити користувачу зручну систему переходів і пошуку потрібної інформації.
Служба автоматизованого створення сайтів Google Sites для
кожного сайту дозволяє користувачу змінювати ці та багато інших елементів стилю незалежно один від одного, проте надає можливість використати єдину тему оформлення
сторінок проекту. Тоді різні елементи стилю
сайту змінюватимуться узгоджено. Цей варіант
оформлення проекту є простішим і найшвидшим способом змінити вигляд сторінок проекту, тому розглянемо саме його.
Щоб змінити оформлення сайту, перебуваючи на одній з його сторінок, натисніть кнопку
меню
Більше дій. У спадному меню, що
з’явилося при цьому на екрані, виберіть пункт
Керування сайтом.
Ліва частина веб-сторінки, призначеної для
редагування сайту, поділена на три області
(рис. 32.9), команди яких призначені змінювати
вміст, налаштування або вигляд сайту. В області Вигляд сайту виберіть команду Теми, а далі
в центральній частині вікна перегляньте список
доступних тем веб-сторінок. Щоб переконатися
в правильності власного вибору, обравши тему
оформлення сторінок сайту, натисніть гіперпосилання попередній перегляд. У вікні, що з’явиться
при цьому на екрані, буде наведено вигляд частини веб-сторінки, що містить її заголовок, навігаційну панель і частину вмісту, оформленої з
використанням обраної теми (рис. 32.10). Якщо
Рис. 32.9. Змінювибір вірний, збережіть призначені вами зміни,
вання вигляду
натиснувши кнопку Зберегти зміни.
сайту
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Рис. 32.10. Вигляд веб-сторінки створюваного сайту
за використання теми Пустельна панель

Навіть обравши тему оформлення веб-сторінки, ви можете змінити вигляд окремих її елементів, виконавши команду Кольори
та шрифти і змінивши налаштування елементів стилю, призначених за замовчуванням для обраної теми.
Якщо оформлення сторінки за використання пропонованих тем
розробнику не подобається, він може створити власну тему. Для
цього треба натиснути гіперпосилання Створіть власну, розміщене в верхній частині поточної сторінки, і визначити вигляд кожного елемента стилю.
Після закінчення змінювання вигляду сайту треба натиснути гіперпосилання Повернутися до сайту.

8. Вигляд яких елементів та як потрібно визначити, створюючи
стиль веб-сайту?
9. Опишіть дії, які треба виконати, щоб призначити тему оформлення веб-сторінок створюваного сайту? На якому етапі роботи
з сайтом можна виконати ці дії?
10. Чи можна змінити вигляд окремих елементів теми?
11. Які дії потрібно виконати, закінчивши змінювати оформлення
сайту?
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32.4. Створюємо нову веб-сторінку
та пов’язуємо веб-сторінки між собою
Щоб створити нову веб-сторінку, виконайте таку послідовність дій:
1) Натисніть кнопку
Створити сторінку.
2) На службовій сторінці (рис. 32.11), що з’явилася на екрані:
виберіть шаблон створюваної сторінки;
уведіть назву сторінки;
перегляньте автоматично згенеровану адресу сторінки та
за потреби змініть її;
за допомогою встановлення перемикача визначте розміщення створюваної веб-сторінки на сайті.
3) Натисніть кнопку Створити сторінку.
Виконавши ці дії, розробник проекту перейде на автоматично
створену веб-сторінку, оформлену відповідно до попередньо обраної теми (рис. 32.12). Далі залишиться способами, які вже розглянуто, сформувати тематичний вміст створеної сторінки.

Рис. 32.11. Створення веб-сторінки
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Рис. 32.12. Створена веб-сторінка в режимі редагування

Практична робота № 15
Автоматизоване створення веб-сайту
ІІІ частина

10. За власним смаком призначте тему оформлення веб-сторінок
сайту.

11. *Самостійно розробивши план виконання завдання, створіть
нову сторінку, присвячену Сонцю, розмістивши на ній наведену
нижче інформацію:

Сонце
Центральне
тіло
нашої
планетної
системи — Сонце. Втіленням Сонця в
грецькій міфології був бог Аполон.
У надрах Сонця при температурі в
десятки мільйонів градусів Цельсія та при
величезному тиску відбуваються так звані
термоядерні реакції. Вони супроводжуються
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виділенням великої кількості енергії. Щосекунди Сонце випромінює
таку кількість тепла, якого б вистачило, щоб розтопити шар льоду
товщиною в тисячу кілометрів.
Термоядерні реакції відбуватимуться, поки в ядрі Сонця не
вичерпаються запаси водню. Нині вони становлять майже 60 %
маси Сонця. Такої кількості вистачить щонайменше на кілька
десятків мільярдів років.
Наше Сонце — джерело не тільки тепла та світла. Його зовнішні
зони — фотосфера, хромосфера та корона — випромінюють потоки
невидимих ультрафіолетових і рентгенівських променів, вплив
яких на характер процесів у земній атмосфері помітили ще багато
років тому.
Учені помітили, що в діяльності Сонця відбуваються своєрідні
цикли, протягом яких сонячна активність досягає максимального
значення, а потім знову спадає. Це відбувається приблизно кожні
11 років. У такі роки збільшується кількість плям і спалахів на
поверхні нашого світила, невидимі випромінювання досягають
найбільшої інтенсивності. У цей час на Землі виникають магнітні
бурі, відбуваються порушення радіозв’язку.

Характеристики Сонця
 Діаметр — 1 392 000 км
 Період обертання навколо осі — 27 діб
 Маса — 332 946 мас Землі
 Об’єм — 1 303 600 об’ємів Землі
 Температура поверхні — 5500 °С
 Температура ядра — 15 000 000 °С
 Період обертання навколо центра Галактики
— 225 млн років

Порада
Щоб додати горизонтальну лінію, що розділяє різні тематичні частини веб-сторінки, у режимі редагування виконайте
команду Горизонтальна лінія тематичного меню Вставити.

12. Додайте на сторінку відеофайл, розміщений на сервісі YouTube
за такою URL-адресою: http://youtube.com/watch?v=DEoT_EH_Uss.
Призначте розміщення на сторінці вікна, у якому відтворюватиметься відеофайл і його обтікання текстом відповідно до наведеного на рис. 32.13 зразка.
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Рис. 32.13. Фрагмент веб-сторінки Сонце

13. Відповідно до обраної теми оформлення веб-сторінки змініть кольори виділення окремих її елементів (на зразку ці елементи
виділено червоним і блакитним кольорами).
14. Збережіть виконані зміни та перегляньте отриманий вами результат.
Після виконання ІІІ частини Практичної роботи № 15 ми маємо дві сторінки сайту Знайомство із Сонячною системою, проте
вони розрізнені та не утворюють єдине ціле — сайт. Тому зв’яжемо
їх системою гіперпосилань, що дозволить вільно переміщуватися
між різними веб-сторінками одного сайту.
Щоб створити гіперпосилання, перейдіть у режим редагування веб-сторінки, на якій створюватиметься посилання, і виконайте такі дії:
1) Виділіть текстовий фрагмент або зображення, на основі яких
сторюватиметься гіперпосилання.
2) На панелі інструментів убудованого редактора натисніть
кнопку
Посилання.
3) У лівій частині вікна Створити посилання (рис. 32.14), що
з’явилося при цьому на екрані, оберіть команду Існуюча
сторінка, якщо потрібно виконати перехід на сторінку даного сайту, або Веб-адреса, якщо буде вказана URL-адреса будьякої веб-сторінки іншого сайту, на який потрібно виконати
перехід.
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Рис. 32.14. Вікно Створити посилання

Якщо перехід відбуватиметься між сторінками даного
сайту, на карті сайту вкажіть назву сторінки, на яку потрібно виконати перехід. Якщо такої сторінки ще не існує, натисніть кнопку Створити нову сторінку та почніть процес її розробки.
Якщо перехід відбуватиметься на сторінку іншого сайту,
уведіть її URL-адресу.
4) Якщо при виборі гіперпосилання сторінка має відкриватися
в новому вікні, у нижній області вікна встановіть прапорець
Відкрити це посилання в новому вікні.
5) Натисніть кнопку ОК, закінчивши процес створення гіперпосилання.

Практична робота № 15
Автоматизоване створення веб-сайту
ІV частина
15. Перейдіть на веб-сторінку Основні відомості про Сонячну сис-

тему. Знайдіть усі входження слова Сонця в текст цієї сторінки. На основі цього слова створіть переходи на сторінку Сонце
даного сайту. Збережіть внесені зміни та перевірте правильність
створених і налаштованих гіперпосилань.
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16. Перейдіть на веб-сторінку Сонце. Знайдіть вираз «планетної системи», розміщений у першому абзаці. На основі цього текстового фрагмента створіть гіперпосилання, що переводитиме користувача на сторінку Основні відомості про Сонячну систему.
Збережіть внесені зміни та перервірте правильність переходу за
створеним гіперпосиланням.

12. Як створити нову веб-сторінку?
13. Як розмістити на веб-сторінці горизонтальну лінію, що відділятиме різні змістовні частини сторінки?

14. Опишіть послідовність дій для створення гіперпосилань. На
основі яких елементів веб-сторінки можна створити гіперпосилання?

32.5. Організація зручної навігації сайтом
Крім системи гіперпосилань, які розробник проекту створює між
окремими веб-сторінками, для організації зручної навігації сайтом
служба Google Sites пропонує використати бічну (вертикальну) навігаційну панель, створену за замовчуванням при автоматизованій
розробці сайту. Проте вигляд і розміщення цієї навігаційної панелі можна змінити відповідно до власних уподобань, а також призначити відображати та налаштувати властивості горизонтальної навігаційної панелі.
Щоб відредагувати будь-який вид навігації, треба натиснути
кнопку
Більше дій, а далі вибрати команду Керування сайтом. На службовій сторінці, яка з’явиться на екрані, потрібно перейти в область Вигляд сайту, обравши посилання Розмітка сайту. Натиснувши кнопку Змінити компонування сайту, у вікні,
що з’явиться при цьому на екрані (рис. 32.15), шляхом встановлення перемикачів і прапорців можна призначити відображати потрібну навігаційну панель.
Після цього в центральній частині вікна Налаштування компонування Вашого сайту (рис. 32.16) потрібно вибрати вид навігаційної панелі, вміст якої потрібно змінити, і натиснути посилання
редагувати вміст.
Розглянемо, як виконати це завдання, на прикладі редагування горизонтальної навігаційної панелі. Якщо ми призначимо ре315
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Рис. 32.15. Вікно Змінити компонування сайту

дагувати її вміст, на екрані з’явиться вікно Властивості горизонтальної навігаційної панелі (рис. 32.17), у якому можна:
додати сторінки до навігації (якщо потрібно використати
іншу назву сторінки, то додаємо її URL-адресу та зазначаємо
нову назву);
змінити порядок розміщення сторінок у навігації (за допомогою стрілок угору/униз);
змінити рівень ієрархії сторінок (за допомогою стрілок уліво/управо);
визначити стиль відображення горизонтальної навігаційної
панелі (установленням перемикача в області Стиль).
Властивості бічної навігаційної панелі налаштовують повністю
аналогічно, обравши посилання Редагувати області Бічна панель
вікна Налаштування компонування Вашого сайту (рис. 32.16).
Проте набагато швидше змінити бічну навігаційну панель можна
за допомогою посилання Змінити бічну панель, розміщену під навігаційною панеллю на кожній веб-сторінці сайту. Натиснувши посилання, ви одразу перейдете до сторінки Налаштування компонування Вашого сайту.
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Рис. 32.16. Вибір виду навігаційної панелі
для редагування її вмісту та вигляду

15. Який вид навігаційної панелі створюється за замовчуванням
при автоматизованому створенні сайту?

16. Опишіть послідовність дій, які треба виконати для редагування будь-якої навігаційної панелі сайту.

32.6. Розміщення сайту в Інтернеті
Насправді ваш сайт розміщений у Всесвітній мережі від моменту
його створення. Проте ми обмежили доступ до нього всім, крім розробника проекту. Тому, щоб сайт став доступним усім користувачам
Інтернету, потрібно відкрити спільний доступ до сайту. Для цього
треба натиснути кнопку
Більше дій і виконати команду Керування сайтом. Натиснувши посилання Відкрити спільний доступ
до цього сайту, розміщене в області Налаштування сайту, у вікні
Налаштування спільного доступу (рис. 32.18) в області Дозволи на317
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Рис. 32.17. Редагування горизонтальної навігаційної панелі

тисніть посилання змінити, щоб змінити варіант доступу до сайту.
Після цього за допомогою встановлення відповідного перемикача залишиться призначити один з варіантів видимості (Загальнодоступний у мережі; Усі користувачі, які отримали посилання; Приватні).

Рис. 32.18. Змінювання доступу до сайту
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17. Коли доцільно змінювати режим доступу до сайту? Як виконати це завдання?

1. Створіть ще одну сторінку веб-сайту Знайомство із Сонячною
системою, присвячену нашій планеті — Землі.
1) Розмістіть на сторінці подані нижче матеріали, оформивши
їх відповідно до зразка, показаного на рис. 32.19.

Земля
Земля — колиска людства,
проте неможливо постійно жити у колисці.
К. Е. Ціолковський
Наша унікальна планета розміщена на відстані 149,5 млн км від
Сонця. Понад 70 % земної поверхні вкрито водою, яка внаслідок
температурного режиму нашої планети може перебувати в трьох
агрегатних станах — твердому, рідкому та газоподібному. Водяна
пара затримується в атмосфері Землі, що робить її особливо
яскравою в середині Сонячної системи.
Навколо нашої планети розміщена атмосфера, що складається
переважно з кисню, азоту та вуглекислого газу. Атмосфера захищає
нас від шкідливого впливу сонячної радіації. Також вона спалює
більшість метеорів до того, як вони зможуть досягти поверхні
Землі.
Досить складно зазирнути всередину нашої планети, адже навіть
найглибші шахти мають глибину 10 км. Проте вчені знайшли інший
спосіб. Записуючи коливання земної поверхні, що відбуваються
при землетрусах, учені встановили, що надра нашої планети
складаються переважно з трьох основних частин — кори, оболонки
(мантії) та ядра. Вік найстаріших порід земної кори перевищує
4,5 млрд років. Температура, тиск і густина збільшуються із
глибиною. Температура ядра, яке складається зі сплаву заліза та
нікелю, досягає 10 000 С (це більше, ніж у зовнішніх шарів Сонця).
Земля обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті.
Найближче до Сонця наша планета наближається в січні, а на
найбільшу відстань віддаляється в липні. Один повний оберт
навколо Сонця Земля робить за 365 та дня, тобто протягом одного
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року. Кожний четвертий рік ми підсумовуємо ці дробові частини
і додаємо один день до лютого, називаючи цей рік високосним.
Земля — єдина планета Сонячної системи, на якій існує життя.

Характеристики Землі
Мінімальна відстань від Сонця — 149,6 млн км
Максимальна відстань від Сонця — 152,1 млн км
Діаметр — 12 756 км
Середня швидкість руху по орбіті навколо Сонця — 29,79 км/с
Супутники — Місяць
Нахил осі Землі — 23° 27
2) Створіть систему гіперпосилань, що зв’язуватимуть цю сторінку із сторінками Початкові відомості про Сонячну систему та
Сонце. Створіть гіперпосилання на інших веб-сторінках сайту
для переходу на веб-сторінку Земля.

Рис. 32.19. Дві частини веб-сторінки Земля — зразок виконання НТЗ № 1
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3) *На основі матеріалів до підручника створіть підсторінку (вкладену сторінку), що міститиме фотогалерею зображень Землі,
отриманих з орбіт космічних кораблів і супутників. Створюючи
нову сторінку, призначте розміщувати її на сторінці Земля.
Вставте на створену сторінку таблицю, що складається з
5 стовпців і 2 рядків, а потім у кожну комірку таблиці додавайте пояснювальний напис і відповідне зображення. Розмістіть зображення та налаштуйте їх властивості відповідно
до зразка, показаного на рис. 32.20.
2. Використовуючи знайдену та оформлену під час виконання НТЗ
№ 3 до попереднього параграфа інформацію, створіть підсторінку Порівняльна характеристика планет Сонячної системи, що
є вкладеною до сторінки Основні відомості про Сонячну систему.
У самостійно визначеній формі подайте знайдену та впорядковану
інформацію про маси планет Сонячної системи на створену підсторінку. Збережіть зміни та перегляньте отриманий вами результат.
3. Використовуючи матеріали до підручника та самостійно знайдені й підготовані матеріали, створіть веб-сторінки, присвячені планетам Сонячної системи. На кожній сторінці розміщуйте
текстову інформацію, відповідні графічні зображення та самостійно знайдений вами у Всесвітній мережі відеофайл, оформляючи вміст сторінок на власний розсуд.
Створіть систему гіперпосилань, що зв’язуватиме окремі сторінки, присвячені планетам Сонячної системи, у єдиний за зміс-

Рис. 32.20. Зразок оформлення підсторінки
Земля з космосу веб-сторінки Земля
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Рис. 32.21. Частина фотогалереї сайту Знайомство із Сонячною системою

том та оформленням сайт. Перевірте правильність налаштувань
створених гіперпосилань.
4. *Використовуючи зображення, наведені в матеріалах до підручника і самостійно знайдені
у Всесвітній мережі, створіть веб-сторінку —
фотогалерею сайту, розмістивши на ній мініатюри наявних зображень. Якщо користувач
натисне будь-яке зображення, воно має відкритися в новій вкладці (у новому вікні) в
оригінальному розмірі. Зразок виконання цього завдання показано на рис. 32.21.
5. *Змініть властивості бічної навігаційної панелі, розмістивши на ній назви сторінок
так, щоб Фотогалерея сайту була розміщена
останньою (рис. 32.22).
6. *Закінчивши редагувати сайт, змініть режим доступу до нього на спільний доступ
для всіх користувачів Всесвітньої мережі.
Повідомте своїх однокласників про початок
роботи вашого сайту, проаналізуйте їх за- Рис. 32.22. Зразок
вигляду бічної науваження та за потреби виправте недоліки
вігаційної панелі
створеного проекту.
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