Тема: Створення фреймів в HTML документах.
Фрейми призначені для того, щоб розділити вікно браузера на декілька частин, в кожній
з яких може показуватися інформація з різних джерел. Головне достоїнство фреймів і полягає
в цьому - на одній сторінці може бути об'єднана інформація з декількох сторінок. Крім цього,
завдяки фреймам немає необхідності включати в кожну сторінку сайту деякі елементи, які
однакові на всіх сторінках, наприклад, меню або логотип. Такий елемент міститься в окремий
фрейм і вміст його не змінюється в той час, як з вмістом інших фреймів на сторінці може
відбуватися що завгодно. Однак, у фреймів є і недоліки. Часто буває складно підібрати для
фрейму потрібний розмір і через це може виникнути необхідність використовувати смуги
прокрутки, щоб побачити весь вміст фрейму. Крім цього, у відвідувача вашого сайту може
бути низький дозвіл екрану, що також призведе до появи смуг прокручування. Самий
неприємний недолік фреймів в тому, що деякі пошукові системи і каталоги відмовляють у
реєстрації сайтам, які використовують фрейми.
Фрейми створюються за допомогою тегів <FRAMESET> і <FRAME>.
–

<FRAMESET> - Дозволяє сформувати набір фреймів, що поділяють простір робочої
області на стовпці і рядки.

–

У дескрипторі <FRAMESET> необхідно визначити ширину висоту всіх рядків і
стовпців. Значення задаються в пікселях, відсотках або за допомогою символу зірочки
- це говорить про те, що розміри визначаються щодо решти фреймів сторінки.

–

<FRAME> - Визначає вміст і структуру конкретного фрейму. Необхідний атрибут
фрейму - атрибут "src".Він задає джерело для вмісту фрейму.
Тег <FRAMESET>
Теги <FRAMESET> описує компонування фреймів. Тут розміщається інформація про

число фреймів, їхні розміри і орієнтації (горизонтальної або вертикальної). У тега
<FRAMESET> тільки два можливих атрибути: ROWS=, що задає число рядків, і COLS=, що
задає число стовпчиків. Між тегами <FRAMESET> не потрібно вказівки тега <BODY>, але
його можна помістити між тегами <NOFRAME> наприкінці фреймової структури. Між
тегами <FRAMESET> не повинне бути ніяких тегів або атрибутів, що звичайно
використовуються між тегами <BODY>. Єдиними тегами, що можуть знаходитися між
тегами <FRAMESET> i </FRAMESET>, є теги <FRAME>, <FRAMESET> i <NOFRAME>.
Це спрощує задачу. У основному усе пов'язано з тегами <FRAME> і їхніми атрибутами. Якщо
ж ви хочете по експерементувати, можна зробити вкладені один в одного теги <FRAMESET>
аналогічно тегам <TABLE>.
Атрибути ROWS= i COLS= схожі. Майте на увазі, що для кожного рядка і стовпчика,
згаданих у тезі <FRAMESET>, повинний бути свій набір тегів <FRAME>.
1. Атрибут ROWS=

Атрибут ROWS= тега <FRAMESET> задає число і розмір рядків на сторінці. Кількість
тегів <FRAME> повинна відповідати зазначеному числу рядків. Справа від знаку = можна
визначити розмір кожного рядка в пікселях, відсотках від висоти екрана або у відносних
розмірах (звичайно це вказівка зайняти частину місця, яка лишилася). He забувайте
користуватися лапками і комами і лишати прогалини між значеннями атрибутів. Наприклад,
такий тег <FRAMESET> створює екран, на якому верхній рядок займає 10% висоти екрана,
середня - 60%, а нижня – що залишилися 30%.
<FRAMESET ROWS="10%, 60%, 30%">
Можна зробити більш витончено, задавши відносні значення в комбінації з фіксованими,
вираженими у відсотках або пікселях. Наприклад, що наступний тег створює екран, на якому
верхній рядок має висоту 20 пікселів, середня - 80 пікселів, а нижня займає все місце, яке
залишилося:
<FRAMESET ROWS="20, 80, *">
А можна зробити так:
<FRAMESET ROWS="20, 2*, *">
Число перед знаком * показує, що відповідний рядок (у даному випадку - середній)
займає в два рази більше місця, що залишилося на екрані, чим нижній. Потрібно пам’ятати,
що значення відносні (вони залежать від розміру екрана). Це часто буває зручно, адже ви не
завжди знаєте, який у вашого користувача монітор і який дозвіл він використовує.
2. Атрибут COLS=
Стовпчики задаються так само, як рядки і для них застосовуються ті ж самі атрибути.
Тег <FRAME>
Тег <FRAME> визначає зовнішній вигляд і поводження фрейму. Цей тег не має
закриваючого тегу, оскільки в ньому нічого не утримується. Вся суть тега <FRAME> y його
атрибутах, їх шість: NAME=, MARGINWITH=, MARGINHEIGHT=, SCROLLING=,
NORESIZE= i SRC=.
1. Атрибут NAME=
Якщо ви хочете, щоб при натисканні мишею на посиланні відповідна сторінка
відображалася у визначеному фреймі, ви повинні зазначити цей фрейм, щоб сторінка знала,
куди що завантажувати. Ми назвали великий правий фрейм main, i саме в ньому з'являлися
сторінки, обрані зі змісту в лівому фреймі. Фрейм, у якому відображаються сторінки,
називається цільовим (target). Фрейми, що не є цільовими, іменувати не обов'язково.
Наприклад, можна записати такий рядок:
<FRAME SRC="my.html" NAME="main">(головним)

Імена цільових фреймів повинні починатися з букви або цифри. Вибирайте назви прості,
щоб не заплутатися. Ті самі імена можна використовувати в декількох фреймових структурах.
По клацанні миші відповідні сторінки будуть відображатися в іменованому фреймі.
2. Атрибут MARGINWITH=
Атрибут MARGINWITH = діє аналогічно атрибуту таблиць CELLPADDING. Він задає
горизонтальний відступ між вмістом кадру і його меж. Найменше значення цього атрибута
дорівнює 1. He можна задавати 0. Можна нічого не привласнювати - за замовчуванням
атрибут дорівнює 6.
3. Атрибут MARGINHEIGHT=
Атрибут MARGINHEIGHT= діє так само, як і MARGINWITH. Він задає поля у верхній
і нижній частині фрейму.
4. Атрибут SCROLLING=
Чи хочете ви, щоб ваші читачі користувалися прокручуванням у фреймі? Іноді буває
розумно позбавити їх цього задоволення. Можливі варіанти: SCROLLING =YES,
SCROLLING =NO, SCROLLING =AUTO. SCROLLING =YES означає, що у фреймі завжди
буде смуга прокручування, навіть якщо це не потрібно. При завданні SCROLLING =N0 смуг
прокручування не буде, навіть якщо вони необхідні. Якщо документ занадто великий, а ви
задали режим без прокручування, то документ просто буде обрізаний. Атрибут SCROLLING
=AUTO надає браузеру самому вирішувати, чи потрібні смуги прокручування чи ні Якщо
атрибут SCROLLING= відсутній, результат буде таким же, як і при завданні SCROLLING
=AUTO.
5. Атрибут NORESIZE
Як правило, користувач може, переміщуючи межу фрейму мишкою, змінити його розмір.
Це зручно, але не завжди. Іноді вам буде потрібно атрибут NORESIZE. Пам'ятаєте: усі межі
фрейму, для якого ви задали NORESIZE, стають нерухомими - відповідно може виявитися
так, що розміри сусідніх фреймів теж стануть фіксованими. Користуйтеся цим атрибутом з
обережністю.
6. Атрибут SRC=
Атрибут SRC= застосовується в теги FRAME при розробці фреймової структури для
того, щоб визначити, яка сторінка з'явиться в тому або іншому кадрі. Якщо ви задаєте атрибут
SRC= не для усіх фреймів, у вас виникнуть проблеми. Навіть якщо сторінки, відображувані у
фреймі, вибираються в сусідньому фреймі, ви повинні принаймні задати для кожного фрейму
початкову сторінку. Якщо ви не зазначите початкову сторінку і URL, фрейм виявиться
порожнім, а результати можуть бути самими несподіваними - наприклад, ваш браузер почне
виводити все нове і нове вікно перегляду.
7. Атрибут TARGET=

Коли користувач клацає мишкою на одній з посилань у лівому фреймі, відповідна
сторінка повинна з'явитися в правому фреймі, а зміст залишається незмінним. Щоб цього
домогтися, потрібно визначити цільовий фрейм TARGET, y якому буде відображатися
сторінка для кожного пункту змісту. Завдання цільових фреймів здійснюється в посиланнях
лівого фрейму. От навіщо всім кадрам у фреймовій структурі були привласнені імена. Правий
фрейм називається main, так що потрібно в кожному посиланні додати атрибут
TARGET="main", y результаті чого відповідна сторінка з'явиться у фреймі main. Зверніть
увагу: кожне посилання містить атрибут TARGET="main", що у відповідь на натискання
мишею відображають сторінку у фреймі main.
Атрибут TARGET= можна задавати для декількох різноманітних тегів. При
використанні в тега <BASE> він спрямовує всі посилання у визначений цільовий фрейм, якщо
надалі особливо не обговорено інше. Можна задати атрибут TARGET= y тега <AREA> в
активному зображенні або в тега <FORM>. Фрейми корисні для організації форм. Користувачі
будуть бачити одночасно і форму, і результат свого вибору. Звичайно при натисканні мишею
кнопки Submit форма зникає і виникає сторінка з результатами вибору. Сполучення форм і
фреймів може виявитися зручним засобом навігації.
Цільові фрейми
Цільові фрейми призначені винятково для особливих випадків. Перед тим, як ви
зважитеся їх застосувати, двічі подумайте, тому що вони спроможні ускладнити життя деяким
користувачам.
Імена цільових фреймів завжди починаються із символу підкреслення (_); ніякі інші
фрейми не можуть так називатися. Цільові фрейми необов'язково вказувати у фреймовій
структурі. Якщо не проявити належної акуратності і уваги то це - ще один привід вашому
браузеру відкрити купу вікон.
Фрейм "blank"
Якщо атрибут TARGET= посилається на " blank", то документ завжди буде з'являтися
в новому порожньому вікні.
Фрейм "self
Ім'я "self вказує на те, що обрана сторінка завантажується в той же фрейм, де було
активоване посилання. Якщо ви клацнете мишкою на посиланні у фреймі змісти, обрана
сторінка виявиться в тому ж самому фреймі. Якщо ви задали фрейм для всього документа в
атрибуті BASE=, то "self" допомагає нейтралізувати посилання у BASE=.
Фрейм "parent"
Користуватися цим ім'ям небезпечно. Документи, що викликаються по посиланню на
"parent", з'являються в батьківській фреймовій структурі. Це гарний засіб остаточно

спантеличити читачів. Та й у вас можуть виникнути трудності в процесі форматування
сторінок.
Фрейм "top"
При вказівці посилання "top" документи з'являються в окремому вікні поза фреймом.
Незалежно від вашого бажання, браузер відкриє нове вікно перегляду.
Вкладені і множинні кадрові структури
Вкладені фрейми не дуже сприяють навігації. I усе ж бувають випадки, коли виникає
потреба зробити фрейми всередині інших фреймів. Проте фрейми це достатньо дивний засіб
навігації, і нема чого ще більш ускладнювати свої сторінки. Але якщо вам усе ж потрібні
вкладені фрейми, то вони не роблять проблем.
В основному вкладені фрейми діють так само, як вкладені таблиці. Задайте кадрову
структуру, а всередині якого-небудь фрейму в ній ще одну структуру. Пам'ятайте, що тег
<FRAME> не має закриваючого тегу. При роботі з фреймами не використовуються теги
<COLSPAN> i <ROWSPAN>. їхню роль відіграють множинні, або вкладені, фрейми.
Задавши всередині однієї фреймової структури, що охоплює , дві незалежних підструктури,
можна помістити в лівій частині екрана стовпчик із двох, а в правій - із трьох фреймів.
Приклад з 4 фреймами №1
Каркас для прикладу 1:

Мал 1. Каркас використання фреймів для прикладу №1
Код вихідної html-сторінки з фреймом буде наступний:
<Html>
<Head>
<Title> Приклад №1 html-сторінки з фреймами </title>
</Head>
<Frameset rows = "15%, 70%, 15%">
<Frame src = "top.html">
<Frameset cols = "25%, 75%">
<Frame src = "menu.html">

<Frame src = "content.html" name = "main">
</Frameset>
<Frame src = "footer.html">
</Frameset>
</Html>
Код файлу top.html
<Html>
<Head>
<Title> Файл top.html - шапка сайту </title>
</Head>
<Body bgcolor = "olive" text = "blue">
<H1> Приклад №1 </h1>
А тут могло бути лого і не тільки :)
</Body>
</Html>
Код файлу menu.html
<Html>
<Head>
<Title> Файл menu.html - меню сайту </title>
</Head>
<Body bgcolor = "# b2bbff" text = "# 112cf5">
<Ul>
<Li> <a target="main" href="content.html"> Головна сторінка </a> </li>
<Li> <a target="main" href="about-site.html"> Про сайт </a> </li>
<Li> <a target="main" href="about-autor.html"> Про автора </a> </li>
<Li> ... </li>
</Ul>
</Body>
</Html>
Код файлу content.html
<Html>
<Head>
<Title> Файл content.html - контент сайту </title>
</Head>
<Body bgcolor = "# e3e5f8" text = "# FF0055">
<H1> Головна сторінка </h1>

Вміст сайту. Зараз відкрито файл content.html
<br/> Це початковий стан нашого фрейму. Назвемо цей файл "Головною сторінкою"
</Body>
</Html>
Код файлу about-site.html
<Html>
<Head>
<Title> Файл about-site.html - Сторінка про сайт </title>
</Head>
<Body bgcolor = "# e3e5f8" text = "# FF0055">
<H1> Про сайт </h1>
Сторінка про сайті. Зараз відкрито файл about-site.html
</Body>
</Html>
Код файлу about-autor.html
<Html>
<Head>
<Title> Файл about-autor.html - про автора </title>
</Head>
<Body bgcolor = "# e3e5f8" text = "# FF0055">
<H1> Про автора </h1>
Сторінка про автора. Зараз відкрито файл about-autor.html
</Body>
</Html>
Код файлу footer.html
<Html>
<Head>
<Title> Файл footer.html - про сайті </title>
</Head>
<Body bgcolor = "# b2f2ff" text = "# 000000">
Футер сайту. Зараз відкрито файл footer.html
</Body>
</Html>
Спочатку вся сторінка розбивається на три області по горизонталі в пропорції 3: 14: 3. За
це відповідає атрибут rows = "15%, 70%, 15%". Перший кадр в нашому прикладі - шапка (ми
її обізвали top.html ), на неї відводиться 15% місця по висоті. Далі йде великий фрейм займає

70% по висоті. Ми його розбиваємо на дві частини за допомогою cols = "25%, 75%" в пропорції
1: 3. Зліва буде фрейм menu.html, праворуч content.html. Ми спеціально дали ім'я другого кадру
name = "main" з метою можливості перемикання сторінок. Зверніть увагу, що в файліmenu.html
до кожного посилання приписаний атрибут target = "main", що дозволяє при натисканні на це
посилання завантажувати елементи в область з ім'ям main. Внизу сайту розташувався останній
фрейм footer.html.
<frameset cols="50%,50%">
<frameset rows="50%,50%">
<frame src="cell.htm">
<frame src="cell.htm">
</frameset>
<frameset rows="33%,33%,33%">
<frame src="cell.htm">
<frame src="cell.htm">
<frame src="cell.htm">
</frameset>
</frameset>

Тема: Створення форми в HTML сторінках. Введення відео та аудіо у HTML
сторінках
Форма в HTML-документі реалізується тегом-контейнером FORM, в якому задаються
всі керуючі елементи - поля введення, кнопки і.т.д. Якщо керуючі елементи вказані поза
вмістом тега FORM, то вони не створюють форму, а використовуються для побудови
інтерфейсу користувача на веб-сторінці, тобто для привнесення в неї різних кнопок,
прапорців, полів вводу.

Імена елементів форми присвоюються через атрибут NAME.
Зокрема

NAME

-

визначає

ім'я

форми,

унікальне

для

даного

документа.

Використовується тільки, якщо в документі присутні кілька форм.
ACTION - обов'язковий атрибут. Вказує шлях до скрипту (або програмі) сервера, який
обслуговує дану форму.
METHOD - визначає спосіб відправки вмісту html форми. Можливі значення GET (за
замовчуванням) і POST.
Метод GET використовується для передачі різних змінних, або дуже коротких
повідомлень. Інформація передається в явному вигляді через рядок браузера, тобто її можна
перехопити. Наприклад якщо ви бачите в рядку набору браузера щось на зразок
http://adress.com/lessons.php?rub=28 це означає, що передається значення змінної rub рівне 28.
У html формах зазвичай не використовується.
Метод POST створений спеціально для передачі текстових повідомлень. Майже завжди
застосовується у формах. Передає інформацію в прихованому вигляді.
Тег INPUT використовується для завдання простого елемента вводу всередині FORM.
Це одиночний тег, і він не має закриваючого тега - тобто він використовується подібно тегом
IMG.
Атрибути для тега INPUT наступні:
TYPE повинен бути один з:


"Hidden": користувачу не пропонується поля для введення, але вміст тега передається
при підтвердженні і посилці форми. Це значення може бути використано для передачі
інформації стану при взаємодії клієнта і сервера.



"Image": картинка, по якій ви можете клацання миші або іншим маніпулятором, що
призводить до негайного підтвердження і відсилання форми. Координати обраної точки
вимірюються в точках від верхнього лівого кута і повертаються (поряд з іншими
компонентами форми) точно так же, як для елемента Image.



"Text" поле введення тексту, значення за замовчуванням



"Password" (поле введення пароля; Зауважте, відображається як зірочки)



"Checkbox" (кнопка, яка займає положення on (включено) і off (виключено))



"Radio" (кнопка, яка займає положення on і off; причому інші кнопки з тим же
параметром NAME поводяться за принципом "одна з багатьох")



"Submit" (кнопка, дія якої зводиться до відсилання вмісту заповненої форми на сервер
запитів)



"Reset" (кнопка, яка встановлює в будь-яких інтерфейсах елементах значення за
замовчуванням)
NAME символічне ім'я (воно не показується) для цього поля введення. Це поле повинне

бути присутнім для всіх полів введення окрім "submit" і "reset", тому що воно
використовується в рядку запиту при ідентифікації поля введення при посилці її на сервер
після підтвердження форми.
VALUE для полів вводу тексту або пароля, може бути використано для завдання
початкового змісту поля. Для checkbox або radio button, VALUE задає значення кнопки, коли
вона знаходиться в зазначеному стані (невідмічені кнопки опускаються при посилці запиту);
значення за замовчуванням для checkbox або radio button - "on". Для типів "submit" і
"reset", VALUE може бути використано для завдання підпису(надписі) на цих кнопках.
CHECKED (значення не потрібно) вказує, що дана кнопка типу checkbox або radio
button відзначена за замовчуванням; це поле працює тільки для кнопок типу checkbox і radio
button.
SIZE фізичний розмір поля введення в символах; це поле діє тільки для елементів
введення тексту або пароля. Багаторядкові поля введення тексту можуть бути задані за
допомогою SIZE = ширина, висота; наприклад SIZE = 60,12. Зауважимо, що SIZE атрибут
не повинен використовуватися для завдання багаторядкових полів введення, тому що можна
скористатися тегом TEXTAREA.
MAXLENGTH максимальну кількість введених символів, які будуть прийматися для
введення, вірно тільки для полів вводу тексту і пароля (і тільки в однорядкових елементах). За
замовчуванням - необмежено. Мається на увазі, що поля введення повинні прокручуватися.
Однорядкові поля вводу, пароля, прихованого значення
– input: type=text, type=password, type=hidden
Елемент INPUT є найбільш вживаним тегом HTML-форм. Він дозволяє створювати
всередині форми поля введення рядка тексту, імені файлу, пароля і.т.д.
Формат тега INPUT для створення поля введення текстового рядка:
<input type=text name=ім'я_параметра [value=значення]
[size=розмір_поля] [maxlen=довжина_поля]>

Даний тег створює поле з максимально допустимою довжиною тексту maxlen і розміром
в size знакомісць. Якщо вказаний атрибут value, то в полі буде спочатку відображатися
значення даного атрибута. У квадратних дужках [] позначені необов'язкові атрибути.
ТЕГ TEXTAREA Ще один елемент форми для сайту, який ми розглянемо - поле з
можливістю вводу багаторядкового тексту. Це поле можна створити за допомогою html тега
Textarea, крім того, в ньому можна здійснювати переноси рядків, текст буде передаватися на
сервер з урахуванням зроблених переносів. Прикладами форм, які містять елементи
текстового поля, реалізовані за допомогою тега textarea на сайті, є форма зворотного зв'язку
і форма коментарів.
TEXTAREA має смуги прокрутки, так що може бути введено будь-яку кількість тексту.
Елемент TEXTAREA має відкриваючий і закриваючий теги.
Атрибути тега TEXTAREA наступні:
NAME символічне ім'я поля вводу.
ROWS Висота текстового поля, яке визначається кількістю рядків. Якщо число рядків
тексту, що вводиться користувачем, виявиться більше значення, заданого цим атрибутом, то
справа з'явиться смуга прокрутки.
COLS Ширина текстового поля, яке задається числом стоять поруч букв однакової
ширини.

MAXLENGTH - задає максимальне число символів, що вводяться користувачем. Коли
дана кількість досягається при наборі тексту, подальше введення буде неможливим.
PLACEHOLDER - за допомогою цього атрибута можна помістити текст в текстовій
скринці який зникне, коли користувач почне вводити символи:

READONLY - якщо до html тегу textarea додати цей атрибут, то текстове поле виявиться
недоступним для зміни користувачами і буде призначений тільки для читання:
REQUIRED - визначає обов'язкове для заповнення текстового поля перед тим, як
відправити дані форми на сервер оброблювачу. Якщо воно не буде заповнено користувачем,
браузер виведе повідомлення про необхідність її заповнення, а форма відправлена не буде.
Зміст повідомлення залежить від браузера і не може бути змінено.
Дії атрибутів accesskey, autofocus, disable, form, name аналогічні таким же атрибутам
тегів html button, select, option.
Особливості тега LABEL, угруповання елементів форми - тегів FIELDSET і
LEGEND
Тег label дозволяє реалізувати таку можливість у формі html як активація будь-якого
елементу при клацані мишкою на його назву. Зазвичай елемент активується тільки тоді, коли
клацаєте по ньому, при кліці по назві нічого не відбувається. Наприклад, щоб відзначити
галочку, необхідно клацнути по прапорці мишкою, проте клік по розташованому поруч тексту
буде безрезультатним. Можете спробувати нижче:

Є 2 способи, за допомогою яких можна зв'язати елемент форми html і текст.
1 спосіб. Необхідно застосувати ідентифікатор id всередині елемента html форми і
вказати його ім'я в якості значення атрибута for тега label:

2 спосіб. Елемент форми помістити всередину контейнера, створеного тегом label:

Тепер можете клікнути не тільки по самій формі, але і по тексту, розташованому поруч.
Результат буде ідентичний. Таким чином, за допомогою тега label можна успішно реалізувати
зв'язування елементів форм і тексту.
Напевно, ви помітили, що на багатьох сайтах html форми бувають розбиті на групи (за
допомогою тега fieldset), причому кожна така група має свій заголовок (реалізований за

допомогою тега legend), для полегшення використання їх відвідувачами. Ось приклад
створення подібної вебформи:

Список, що випадає - теги SELECT і OPTION
Тег <select> дозволяє створити елемент інтерфейсу у вигляді списку, а також список з
одним або множинним вибором, як показано далі. Кінцевий вигляд залежить від використання
атрибута size тега <select>, який встановлює висоту списку. Ширина списку визначається
самим широким текстом, зазначеним в тезі <option>, а також може змінюватися за допомогою
стилів. Кожен пункт створюється за допомогою тега <option>, який повинен бути вкладений
в контейнер <select>. Якщо планується відправляти дані списку на сервер, то потрібно
помістити елемент <select> всередину форми. Це також необхідно, коли до даних списку йде
звернення через скрипти.
АТРИБУТИ ТЕГА SELECT
Атрибут

Значення

accesskey

Дозволяє перейти до списку за допомогою деяких поєднання клавіш.

autofocus

Встановлює, що список отримує фокус після завантаження сторінки

disabled

Блокує доступ і зміну елемента

form

Пов'язує список з формою.

multiple

Дозволяє одночасно вибрати відразу кілька елементів списку.

name

Ім'я елемента для відправки на сервер або звернення через скрипти.

required

Список обов'язковий для вибору перед відправкою форми.

size

Кількість відображуваних рядків списку.

tabindex

Визначає послідовність переходу між елементами при натисканні на
клавішу

Однак, це загальний випадок, який на практиці рідко застосовується, оскільки зазвичай
необхідний ширший функціонал форми списку, який визначається атрибутами тегів select і
option. Тобто, якщо використовувати вище наведений приклад, то зі списку можна вибрати
тільки один елемент (рядок). Якщо прописати атрибут тега select multiple, то відразу
з'являється можливість множинного вибору:

Ви можете спробувати вибрати із списку відразу кілька рядків, утримуючи клавіші Ctrl і
Shift. Ще один атрибут тега select - size, який встановлює висоту списку, тобто кількість
рядків, які будуть відображатися. Треба сказати, що різні браузери по-різному реагують на цей
атрибут. Наприклад, Google Chrome (тут про те, як безкоштовно завантажити останню версію,
встановити і налаштувати) його зовсім ігнорує, а Фаерфокс (тут про браузер Mozilla Firefox
докладно) встановлює висоту списку, що дорівнює його значенням (при size = "1" буде
відображатися 1 елемент).
Таким чином, якщо атрибут multiple присутній, то будуть відображатися всі елементи
(рядки), які є в наявності. При його відсутності за замовчуванням відображається тільки один
рядок, інші будуть з'являтися тільки при використанні кнопки праворуч.
Атрибут required встановлює, що обов'язково необхідно зробити вибір перед
відправкою даних оброблювачу. Якщо вибір зі списку не зроблено, то дані форми відправлені
не будуть.

Решта атрибути тега select - accesskey, autofocus, disable, form, name - застосовуються
аналогічно атрибутам з такими ж назвами тега button, так що повторюватися немає сенсу.
Розглянемо атрибути тега OPTION:
1. disabled - блокує для вибору елемент списку.

Як видно з прикладу, рядок Textarea неактивна і вибрати її неможливо.
2. label - цей атрибут призначений для скорочення тексту всередині тега option. Якщо
label присутній, то виводиться скорочений рядок, рівноцінний значенню цього атрибута.

3. select - виділяє поточний пункт списку. Якщо присутній атрибут multiple, то є
можливість виділення більше одного елемента.

4. value - цей атрибут визначає саме то значення із випадаючого списку, яке буде
відправлено на сервер (оброблювачу вебформи). Власне, оброблювачу відправляється пара:
ім'я, яке задається атрибутом name тега select і значення value всіх виділених рядків
випадаючого списку.

Якщо випадаючий список необхідно упорядкувати, наприклад, розділити по групах і
ввести назви цих груп, то використовують контейнер, який утворюється з відкриваючого і
закриваючого тегів optgroup, змістом якого є пункти випадаючого списку. Для створення
такого списку необхідно додати атрибут label, значенням якого прописати назву групи.

Розглянемо атрибути тега BUTTON:
http://goldbusinessnet.com/osnovy-html/teg-button-sozdanie-knopok-na-sajte/
Тег <button> створює на веб-сторінці кнопки і за своєю дією нагадує результат,
одержаний за допомогою тега <input> (з атрибутом type = "button | reset | submit"). На
відміну від цього тега, <button> пропонує розширені можливості по створенню кнопок.
Наприклад, на подібній кнопці можна розміщувати будь-які елементи HTML, в тому числі

зображення. Використовуючи стилі можна визначити вид кнопки шляхом зміни шрифту,
кольору фону, розмірів і інших параметрів.
Теоретично,

тег

<button>

повинен

розташовуватися

усередині

форми,

яка

встановлюється елементом <form>. Проте, браузери не виводять повідомлення про помилку і
коректно працюють з тегом <button>, якщо він зустрічається самостійно. Однак, якщо
необхідно результат натискання на кнопку відправити на сервер, поміщати <button> в
контейнер <form>
АТРИБУТИ ТЕГА BUTTON
Атрибути

Значення

accesskey

Доступ до елементів форми за допомогою гарячих клавіш.

autofocuc

Встановлює, що кнопка отримує фокус після завантаження сторінки.

disabled

Блокує доступ і зміни елемента.

form

Пов’язує між собою форму і кнопку

formaction

Задає адресу на яку пересилається дані форми при натисканні на
кнопку

formenctype

Методи кодування даних форм

formmethod

Вказує спосіб пересилання даних форми

formnovalidate

Скасовує перевірку форми на коректність.

formtarget

Відкриває результат відправки форми в новому вікні або у фреймі.

name

Визначає унікальне ім'я кнопки.

type

Тип кнопки - звичайний, для відправки даних форми на сервер або для
очищення форми.

value

Значення кнопки, яке буде відправлено на сервер або прочитано за
допомогою скриптів.

1. accesskey - атрибут для визначення гарячих клавіш, за допомогою яких відбувається
перехід фокусу до елементу форми. Простіше кажучи, для натискання на кнопку не
обов'язково підводити до неї курсор миші, а досить натиснути на клавішу, назва якої задана за
допомогою цього атрибута. Латинські букви (a-z) або цифри (0-9). Наприклад, підставивши
значення 1 і a, одержуємо гарячі клавіші, за допомогою яких можна натискати на кнопку.
Однак треба пам'ятати, що в різних браузерах ця функція реалізується по-різному і
використовується поєднання клавіш. Для даного прикладу (гарячі клавіші 1 та a) в
найпопулярніших браузерах це виглядає так: Google Chrome (як завантажити, встановити,
оновити) - Alt + 1, Alt + A; Firefox - Shift + Alt + 1, Shift + Alt + A; Opera (тут стаття про те, як
безкоштовно скачати, встановити, оновити і налаштувати браузер Опера) - Shift + 1, Shift + A;
Internet Explorer - Alt + 1, Alt + A

2. autofocus - цей атрибут дозволяє отримати установку фокуса після завантаження
сторінки, тобто можна натиснути кнопку без підведення до неї курсору миші, наприклад, за
допомогою кнопки Enter на клавіатурі. Зверніть увагу, що тут використаний тег fieldset, який
ми ще будемо розглядати.

3. disabled - за допомогою даного атрибута блокується доступ до кнопки і її зміна. Таким
чином, вона стає недоступною для користувача. Значення такої кнопки не передається в файл
обробника (скрипта).

4. form - цей атрибут використовується для того щоб зв'язати кнопку з формою. Це
потрібно в тих випадках, коли кнопка не розташовується всередині тега form. Як значення
атрибута form використовується значення атрибута id тега form (наприклад, id =
"database")

5. formenctype - цей атрибут тега button дозволяє встановити спосіб кодування при
відправці даних оброблювачу і визначається трьома значеннями:


application / x-www-form-urlencoded - в цьому випадку при кодуванні замість пробілів
ставиться +, а замість російських букв з'являються їх шістнадцяткові значення,
наприклад, щось типу такого:% 2F% 3D% 26% 3F% 2% 3D% 26% 3D



multipart / form-data - при використанні цього значення дані не кодуються



text / plain - замість пробілів використовується знак +, букви і інші символи кодуванні
не піддаються.

Треба відзначити, що якщо значення атрибута formenctype не проставлено, то за
замовчуванням використовується application / x-www-form-urlencoded, тобто повне
кодування.
6. formaction - цей атрибут визначає адресу обробника форми (зазвичай файл, написаний
у вигляді скрипта). Він аналогічний атрибуту action тега form.

7. formmethod - знову ж таки за аналогією з атрибутом method тега form він визначає
спосіб передачі даних (get або post).

8. formnovalidate - цей атрибут скасовує перевірку на коректність даних, які були
введені в форму користувачем. За замовчуванням він не діє. Ця перевірка здійснюється
автоматично при відправці форми для полів input type = "email" і input type = "url".

9. type - визначає тип кнопки по її функції. Зовнішній вигляд кнопок ніяк не
відрізняється, проте вони володіють різними функціями, який визначається наступними
значеннями:
button - звичайна кнопка
reset - кнопка для очищення даних форми і повернення їх в початковий стан
submit - кнопка для відправки даних форми оброблювачу

10. name - унікальне назва кнопки. Якщо на сайті існує кілька різних кнопок і необхідно
їх розділити, то використовують даний атрибут. Як значення застосовують набір символів їх
букв або цифр.

11. value - визначає значення кнопки, яке буде відправлено оброблювачу форми разом із
значенням атрибута name. Значення атрибута value може не збігатися зі змістом тексту на
кнопці.

Розглянемо атрибути тега OPTGROUP
Тег <optgroup> представляє собою контейнер, усередині якого розташовуються теги
<option> об'єднані в одну групу. Особливістю тега <optgroup> є те, що він не виділяється як
звичайний елемент списку, акцентується за допомогою жирного накреслення, а всі елементи,
що входять до цей контейнер, зміщуються вправо від свого початкового положення.
Disabled

Блокує доступ до групи списку.

Label

Текст, який буде входити в список у вигляді заголовка групи.

Розглянемо атрибути тега KEYGEN
Тег <keygen> застосовується для генерації пари ключів, закритого і відкритого. При
відправці форми на сервер, закритий ключ зберігається на локальному комп'ютері, а відкритий
ключ передається разом з формою. Самі ключі необхідні для шифрування і розшифровки
даних, створення і перевірки цифрового підпису.
Атрибути keygen
name - ім'я елемента
autofocus - передає фокус елемента при завантаженні сторінки
challenge - визначає, чи значення змінюється при відправці форми
disabled - відключає цей елемент
form - ідентифікатор форми до якої застосовується шифрування
keytype - відає алгоритм шифрування ключа
ПРИКЛАД ФОРМИ

<html>
<head>
<title> Заповнення анкети</title>
</head>

<body>
<h1> <p align="center">Пробна форма </h1>
<h2>Будь-ласка заповніть форму</h2>
<PRE><Form method="post" >
<fieldset>
<legend><h3> Контактна інформація</h3></legend>

Фамілія:
Ім'я:

<input name="personal_surname" type="text" tabindex="1" size="40"><br>
<input name="personal_name" type="text" tabindex="1" size="40"><br>

По батькові: <input name="personal_surname" type="text" tabindex="3" size="40"><br>
Вік:

<input name="personal_Vik" type="text" tabindex="4" size="40"><br>

</fieldset>

<fieldset>
<legend><h3>Персональна інформація </h3></legend>
Стать:

<select><option> Виберіть із списку </option>
<option> жіноча </option>
<option> чоловіча </option>
</select></br>

Про

себе

інформація

<textarea

name="Якості"

rows="7"

tabindex="20"></textarea>
</fieldset>

<fieldset>
<legend><h3>Вибір кольорів </h3></legend>
<select>
<optgroup label="Колір">
<option value="c1">Апельсиновий</option>
<option value="c2">Фруктовий</option>
<option value="c3">Банановий</option>
</optgroup>
<optgroup label="Тон">
<option value="s1">світлий</option>
<option value="s2">темний</option>
<option value="s3">нормальний</option>
</optgroup>
</select>
</fieldset>

<fieldset>
<legend><h3>Знання мов</h3></legend>
<input type="checkbox" id="check1"> <label for="check1">Англійська</label>
<input type="checkbox" id="check2"> <label for="check2">Німецька</label>

cols="17"

<input type="checkbox" id="check3"> <label for="check3">Іспанська</label>
<input type="checkbox" id="check4"> <label for="check4">Французська</label>
<input type="checkbox" id="check5"> <label for="check5">Італійська</label>
<input type="checkbox" id="check6"> <label for="check6">Португальська</label>
</fieldset></br>

<fieldset>
<legend><h3>Види спорту</h3></legend>
<input type="radio" name="SPORT" value="1" > Плавання </br>
<input type="radio" name="SPORT" value="2" > Теніс </br>
<input type="radio" name="SPORT" value="3" > Волейбол </br>
<input type="radio" name="SPORT" value="4" > Баскетбол </br>
<input type="radio" name="SPORT" value="5" > Футбол </br>
<input type="radio" name="SPORT" value="6" > Бокс </br>
</fieldset></br>

<fieldset>
<legend><h3>Оберання файлу файл</h3></legend>
<input type="file" name="file">
</fieldset></br>
<button type="reset">Очистити форму</button></br>
</Form>
</PRE>
</body>
</html>
Узагальнений підсумковий приклад по формах
<html>
<head>
<title>Наша перша Web-сторінка</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Опис нашої першої Web-сторінки." />
<meta name="keywords" content="web-сторінка, перша web-сторінка, html" />
</head>
<body>
<form name="form" action="script.php" method="get" enctype="multipart/form-data">

<fieldset>
<legend>Основні дані</legend>
<div>
<label for="firstname">Ваше Імя:</label>
<input

id="firstname"

type="text"

name="firstname"

value="Микола"

disabled="disabled" />
</div>
<div>
<label for="surname">Ваша фамілія:</label>
<input id="surname" type="text" name="surname" placeholder="Введіть фамілію" />
</div>
<div>
<label for="password">Ваш пароль:</label>
<input id="password" type="password" name="password" />
</div>
<div>
<label for="email">Ваш email:</label>
<input id="email" type="email" name="email" />
</div>
<div>
<label for="phone">Ваш телефон:</label>
<input id="phone" type="tel" name="phone" />
</div>
<div>
<label for="site">Ваш сайт:</label>
<input id="site" type="url" name="site" />
</div>
</fieldset>
<fieldset>
<div>
<label>Ваш улюблений колір:</label>
<input type="radio" name="color" value="1" />Зелений
<input type="radio" name="color" value="2" checked="checked" />Червоний
<input type="radio" name="color" value="3" />Жовтий
</div>
<div>

<label>Ваша улюблена страва:</label>
<input type="radio" name="food" value="1" />Котлети
<input type="radio" name="food" value="2" />Мясо
<input type="radio" name="food" value="3" />Риба
</div>
<div>
<label>Що Вам принести:</label>
<input type="checkbox" name="order" value="1" />Котлети
<input type="checkbox" name="order" value="2" />Мясо
<input type="checkbox" name="order" value="3" />риба
</div>
<div>
<label for="news">Підписатись на новини:</label>
<input id="news" type="checkbox" name="news" value="1" checked="checked" />
</div>
<div>
<label for="search">Ваш улюблений пошук:</label>
<input id="search" type="text" name="search" list="search_list" />
<datalist id="search_list">
<option value="Google"></option>
<option value="Яндекс"></option>
</datalist>
</div>
<div>
<label for="file">Файл:</label>
<input id="file" type="file" name="file" />
</div>
<div>
<label for="count">Кількість копій:</label>
<input id="count" type="number" name="count" min="1" max="10" />
</div>
<div>
<label for="range">Діапазон:</label>
<input id="range" type="range" name="range" min="1" max="100" step="2" />
</div>
<div>

<label for="date">Дата:</label>
<input id="date" type="date" name="date" />
</div>
<div>
<label for="color">Колір:</label>
<input id="color" type="color" name="color" />
</div>
<div>
<label for="message">Повідомлення:</label>
<textarea id="message" name="message">Моє повідомлення</textarea>
</div>
<div>
<label for="city">Місто:</label>
<select id="city" name="city" size="3">
<optgroup label="Найбільші міста">
<option value="1">Львів</option>
<option value="2">Тернопіль</option>
</optgroup>
<optgroup label="Великі міста">
<option value="3" selected="selected">Київ</option>
<option value="4">Львів</option>
<option value="5">Івано-франківськ</option>
</optgroup>
</select>
</div>
</fieldset>
<div>
<input type="hidden" name="article_id" value="100" />
<input type="reset" value="Скинути" />
<input type="submit" name="submit" value="відправити" />
</div>
</form>
</body>
</html>

Тема: Введення у відео і аудіо в HTML документа.
ТЕГ відео є парним.
Формати які найчастіше використовуються їх є три mp4, ogv, webm
Атрибути тега відео
Sourse вказує шлях до відео
(АУДІО)

Autoplay

Відео

починає

відтворюватися

автоматично

після

завантаження сторінки.
(АУДІО) Controls Додає панель управління до відеоролика.
Height Задає висоту області для відтворення відеоролика.
(АУДІО) Loop Повторює відтворення відео від початку до його завершення.
Poster Вказує адресу картинки, яка буде відображатися, поки відео недоступне
або не чути.
(АУДІО) preload: Вказує, які дії повинен виконувати браузер, якщо для
відеоплеєра не визначено autoplay. При спільному використанні з атрибутом autoplay
атрибут preload буде проігнорований. Він може приймати одне з наступних трьох
значень:
 auto - завантаження відеофайлу почнеться після завантаження сторінки

 metadata - збір інформації про відеофайл: розмір, перший кадр, список
відтворення, тривалість
 none - завантаження відеофайлу почнеться тільки після клацання миші по
кнопці відтворення
приклад »Src Вказує шлях до воспроизводимому відеоролику.
Width Задає ширину області для відтворення відеоролика.
muted: Дозволяє відключити звук, щоб за замовчуванням відео відтворювалося
беззвучно, при бажанні користувач зможе включити звук самостійно. Можливі
значення логічного атрибута muted:
ПРиКлад
<video controls="controls" autoplay="autoplay" width="400" height="300">
<source src="video/10.mp4" />
<source src="video/10.ogv" />
<source src="video/10.webm" />

1

<video autoplay>

2

<video autoplay="autoplay">

3

<video autoplay="">

<video controls>
1

<video controls="controls">

2

<video controls="">

3

Атрибут

Описание

src

Указывает путь к видео файлу. Но лучше для этого
использовать тег source (в этом случае можно будет
задать видео в разных форматах).

preload

Используется
одновременно
сайта. Принимаемые

для
с

загрузки

видео

загрузкой
значения: none (не

файл), metadata (загрузить

только

файла
страницы
загружать

служебную

информацию:

продолжительность

звучания

и

так

далее), auto (загрузить аудиофайл целиком при загрузке
HTML

страницы).

Значение по умолчанию: none, файл не будет загружен.
autoplay

Звук

начинает

играть

сразу

после

загрузки

страницы, при этом наличие атрибута preload будет
проигнорировано.
Пользоваться

так: <audio

autoplay="autoplay"> или

так <audio autoplay>.
controls

Добавляет

панель

Пользоваться

управления

так: <audio

к

видео.

controls="controls"> или

так <audio controls>. По умолчанию (если атрибута нет)
панель не добавляется.
loop

Повторяет
завершения

аудиозапись
она

по

начнет

"кругу":
играть

после
заново.

Пользоваться так: <audio loop="loop"> или так <audio
loop>. По умолчанию (если атрибута нет) запись
проиграется только 1 раз.
poster

Путь к картинке, которая будет отображаться, пока
видео не доступно или не вопроизводится. Если
атрибут poster не

указан,

браузер

постарается

отобразить первый кадр видео.
height

Атрибут height задает
воспроизведения

видеоролика

высоту
(в

области

пикселях

или

процентах). Само видео меняет свои размеры в большую
или меньшую сторону, подстраиваясь под заданную
высоту, но его пропорции при этом не меняются.
Значение

по

умолчанию: высота

берется

из

параметров видео, если это значение не доступно, тогда
значение

атрибута heightсчитается

равным

высоте

картинки из атрибута poster. Если и posterне задан высота устанавливается в 150 пикселей.

width

Атрибут width задает
воспроизведения

видеоролика

ширину
(в

области

пикселях

или

процентах). Само видео меняет свои размеры в большую
или меньшую сторону, подстраиваясь под заданную
ширину, но его пропорции при этом не меняются.
Значение

по

умолчанию: ширина

берется

из

параметров видео, если это значение не доступно, тогда
значение

атрибута widthсчитается

равным

ширине

картинки из атрибута poster. Если и posterне задан ширина устанавливается в 150 пикселей.

