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Мета роботи: ознайомлення з тегами й атрибутами створення 
гіпертекстових переходів у HTML-документах. 

Порядок виконання роботи 
1. Створити папку «Лабораторна робота 6» в особистій робочій папці. 

2. Рисунки pic1.bmp, pic2.bmp і pic3.bmp скопіювати з папки «Заняття 6» у 
папку «Лабораторна робота 6». 

3. Запустити додаток Web-coder з робочого столу. 

4. Створити наступний документ HTML з переходом усередині документа за 
змістом до першого розділу «Переход внутри одного документа» й 
підключенням рисунка pic1.bmp: 

 

 
 
5. Переглянути результати в Internet Explorer: 
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6. Зберегти отриманий документ HTML у папці «Лабораторна робота 6» під 
ім'ям «Завдання 1». 

7. Аналогічно наведеному вище відкоригувати лістинг коду HTML так, щоб 
результаті в Internet Explorer одержати наступний текст з переходами за 
змістом (у вигляді списку) до відповідної глави усередині документа і 
підключенням рисунків pic2.bmp і pic3.bmp (зверніть увагу, що ім’я міток 
повинні відрізнятися, наприклад 1, 2, 3, …): 
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8. Зберегти отриманий документ під ім'ям «Завдання 2». 

9. Створити в новому вікні Web-coder документ HTML для відображення 
наступної HTML сторінки: 
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10. Зберегти отриманий документ під ім'ям «Завдання 3». 

11. Відкоригувати «Завдання 2» так, щоб заголовок «Гипертекст» було 
посиланням на документ  «Завдання 3» і зберегти отриманий документ під 
ім'ям «Завдання 4» (зверніть увагу, що залежно від настроювань Webcoder 
сторінки можуть мати розширення htm або html). 

12. Відкоригувати «Завдання 4» і «Завдання 3» так, щоб назва розділу «Переход 
внутри одного документа» була посиланням на останній абзац документа  
«Завдання 3». Зберегти отримані документи під ім'ям «Завдання 5» і 
«Завдання 6» і переглянути в зменшеному вікні браузера Internet Explorer. 

13. З папки «Заняття 6» скопіювати рисунок за своїм варіантом за номером в 
списку групи в папку «Лабораторна робота 6». 

14. Створити в новому вікні Web-coder документ HTML для відображення свого 
рисунка.  Наприклад: 

 

15. Зберегти отриманий документ під ім'ям «Завдання 7». 
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16. Створити в новому вікні Web-coder документ HTML для відображення якої-
небудь інформації, що відповідає рисунку. Наприклад:  

 

17. Зберегти отриманий документ під ім'ям «Завдання 8». 

18. Відкоригувати «Завдання 7» так, щоб малюнок був посиланням з яким-
небудь написом (наприклад, «День рождения Иа») на документ  «Завдання 
8» і зберегти отриманий документ під ім'ям «Завдання 9»: 

 

19. Створити в новому вікні Web-coder три документи HTML для відображення 
якої-небудь інформації, що відповідає елементам рисунка. Наприклад:  

Перший HTML-документ: Віні Пух – улюблене ведмежа Крістофера Робіна. 

Другий HTML-документ: Іа – дуже засмучений віслючок. 

Третій HTML-документ: Тигра дуже  любить стрибати. 

20. Зберегти отримані документи під іменами «Завдання 10», «Завдання 11» і 
«Завдання 12». 

21. Відкоригувати «Завдання 9» так, щоб елементи рисунка (у прикладі Віні 
Пух, Іа і Тигра) були активними областями у вигляді прямокутника, кола й 
багатокутника з написами (наприклад, «Віні Пух» «Іа» «Тигра») і 
посилалися на документи  «Завдання 10»,  «Завдання 11» і «Завдання 12», 
відповідно1: 
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22. Зберегти отриманий документ з ім'ям «Завдання 13». 

 

Критерії оцінок 
Оцінка «5» – виконання 22 пунктів завдання («Завдання 13»). 

Оцінка «4» – виконання 12 пунктів завдання («Завдання 6»). 

Оцінка «3» – виконання 8 пунктів завдання («Завдання 2»). 

__________________________________________________________________ 

1 Зображення-карти 

Карти – це спосіб зробити різні частини одного графічного зображення 
гіперпосиланнями. Вони дозволяють виділити окремі області зображень і 
визначити для кожної з них свою дію.  

Щоб створити карту потрібно вставити в тег <IMG SRC=""> атрибут 
USEMAP="#name", де name – ім'я карти (значок # обов'язковий). У прикладі 
використалася назва Map_example.  
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Далі описуються активні області карти. Починається з тегу, що відкривається, 
<MAP NAME="name"> (тут повторюється ім'я, але вже без значка #), а 
закінчується тегом, що закривається, </MAP>.  

Між цими тегами вміщуємо опис кожної активної області зображення:  

<AREA SHAPE="форма" COORDS="координати" HREF="адреса" 
TITLE="альтернативний текст">.  

Елемент <AREA> має наступні атрибути і їх значення:  

SHAPE 

Описує форму виділюваної області, можливі значення: 

 RECT – прямокутник 

 CIRCLE – коло 

 POLY – багатокутник 

 DEFAULT – визначає всю область, тобто весь рисунок може 
стати посиланням. 

COORDS 

Координати, що визначають розміри й положення області на 
зображенні. Всі координати відраховують у пікселях від 
лівого верхнього кута зображення. Кількість і порядок 
значень залежить від значення атрибута SHAPE: 

RECT: лівий-X, верхній-Y, правий-X, нижній-Y (тобто 
спочатку координати лівого верхнього кута, потім правого 
нижнього) 

CIRCLE: центр-X, центр-Y, радіус (тобто горизонтальна й 
вертикальна координати центра кола й радіус)  

POLY: X1, Y1, X2, Y2, ..., Xn, Yn (просто перераховуються 
координати всіх вершин багатокутника). 

NOHREF 
Визначає, що даній області не відповідає ніяке посилання. Де 
це може пригодитися? Ну, наприклад, якщо ви хочете зробити 
посилання не у вигляді кола, а у вигляді кільця 

ALT 
Альтернативний текст для виділеної області, 
використовується невізуальними браузерами. 

TITLE 
Назва виділеної області виводиться у вигляді підказки, що 
спливає при наведенні курсора на область рисунка. 

TARGET 
Значення цього атрибута ("_top", "_blank", "_self" або 
"_parent") визначає, в якому вікні буде відкритий документ 
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