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кіічсш;

Қиііріі гацда Қазакстан Республикасы алдында ақпараттық 
коі ам қүру мэселесі туындап отырғаны белгілі. Акпараттык коғам -  
Гшсі.ім кошиілііі ақпаратгық өндіріспен, яғни ақпараттың жоғарғы 
(|>ормасы білімді сақтау, өңдеу және тасымалдау істерімен 
іійн;іііі.ісаіын қоғам. Ақпаратгык қоғамды қүру критерийлерінің бірі 
кажсггі ақпаратты жедел және нақты түрде жеткізу, тасымалдау. 
Ьүл критерийдің Интернет-технологияларға байланысты тұстары 
бар.

XX ғасырдың аяғывда бүкіләлемдік аукымды желі Интернеттің 
қаркынды дамуы ғылымда жаңа бағытгардын пайда болуына себеп 
болды. Солардың бірі \¥еЬ-бағдарламалау технологиясы. Қазіргі 
таңдағы Интернет кызметгері, мысалы, бүкілэлемдік ормек 

электрондық пошта (Е-таі1), нақты уақыт аралығында 
акпарат алмасу (ІК.С), сандық телевидение (ІВТУ) жэне т.б. осы 
бағдарламалау технологиясының жемісі.

\ҮеЪ-бағдарламалау технологиясын көбінесе \УеЬ-дизайн деп 
аіайды. Бұл термин У/еЬ кызметінің қысқартылған атауы)
жэне дизайн (ағыл. сіезі§п) сәздерінің тіркесі больга, «\¥еЬ-құжаіты 
көркем жобалау, күру» деген мағынаны білдіреді.

Дизайн сөзі күнделікті өмірде - объектгі жобалау, яғни жаңа 
кү-рылғыны, қүрал-саймандарды көркем қүрастыру деген квп 
мағыналы термин регінде қолданылады. Оның негізгі максаты -  
объектті қолдануына қарай көркемдеу, пішімдеу. Классикалық 
дизайн көркем өнерінен \ҮеЬ-дизайшіын айьфмашылығы, мүнда 
калам, бояу, мольберт сияқты қүрал-саймандардың орнына, 
компьютерлік қүрал-саймандар - бағдарламалау жүйелері, \¥еЬ- 
редакторлар, графикалық продессорлар, аниматорлар, дифрлік 
фотоаппарагтар, сканерлер т.с.с. пайдаланылады.

Сонымен, \УеЬ-дизайн -  ІТ-технологиялар (компьютер жэне 
жаңа ақнараттық технологиялар), арнайы бағдарламалау тілдері 
(НТМЬ, іауаЗсгірі, РНР, Іауа, Регі, С++) жэне желілік 
технологиялар (С88, СОІ, 831) негізінде қүрылған көркеменердің 
жаңа түрі болып есептеледі. Кейбір эдебие^перде компыотерлік 
дизайн, \¥еЬ-шебер терминдері де кездеседі.

ШеЬ- дизайншы деп, эдетге, \УеЬ-сайт дизайнымен айналысушы 
бағдарламашыны айтады. Біракта олар дизайнмен қатар, жүйелік
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администратор және бағдарламашы міндеттерін де атқарады. Кейде 
сайт модераторлары да У/еһ-дизайншы деп аталады.

ЛУеЪ-дизайншы \УеЪ-кұжат кұруда гипермәгіндерден, 
анимадиялык суреттерден, фото, бейне және аудио файлдардан 
пайдаланады. Олар коммерциялық жэне жарнамалык \УеЪ-жобалар: 
мемлекеттік мекеме немесе коммерциялық ұйым \УеЬ-сайты, 
Интернет-магазин, электрондьщ басыльш, ақпаратты іздеу 
жуйелерін құрады. У/еЪ-дизайншы өзінің кәсіби міндетін атқаруда 
декоративті-қолданбалы енер, көркем сурет, сэулет, мүсін, 
граффити сияқты көркеменер салаларында жинақталған 
тэжірибеден пайдаланады. Сонымен қатар, оныд өзіне тән жада 
қасиетері, заңдылыктары бар. Олар Интернеттід техникалык, 
бағдарламалық жэне ақпараттық компонентіерінід дамуымен 
өзгеріп отырады.

Қазіргі танда \¥еЬ-қүжаттарда гипермэтін мен статикалық 
суреттермен қатар, қозғалушы объекггер, яғни баннерлер, 
анимациялар, бейнеклиптер қолданылады. Интернетте 
түтьшушымен интерактивгі байланыста болатын динамикалық 
\УеЬ-сайттар, ақпаратты іздеу жүйелері жиі кездеседі. Сонымен 
қатар, түтынушының менталитеті мен психологиясын, креативті 
идеялар мен тақырыптарды есепке ала отыру қажеттігі туындап 
отыр. Мүның барлығы \УеЬ-дизайншыдан эдебиет, журналистика, 
кино, теледидар, фото т.с.с. онер салаларының туындыларынан 
орынды пайдалануды талап е геді.

Интернеттің \У\У\У жүйесінде гипермәтін, графика, фоіо, 
аудио, бейнеклип, көркем фильм, баннер, анимация, т.с.с. ете 
ауқымды ақпарат сақталады. \У\¥\У жүйесінің негізгі қызмегі 
қажетті ақпаратты түтынушы сұранысы бойынша іздеу, сүрыптау 
жэне мониторға жинақы түрде шығаруды ұйымдастыру. \У\У\У 
жүйесінің ақпараты \УеЬ-қүжат түрінде дайындалып сақіалғап 
гипермэтіндік кұжаттар. Мұндай гипермэі індік кұжапың 
қарапайым мэтіндік құжатган айырмашылығы, оның жазылу 
пішіміңде, яғни НТМЬ тілінде жазылған. Сонымен қагпр. I П'М[ 
тілінің мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған қосымша Иитернст- 
технологиялар дамуда. Мұндай технологияларга томсндогілер 
кіреді:

• С88 -  каскадты стильдер кестесі;
• іауаЗсгірі, УВЗсгірі, АсІіопЗсгірІ гілдсріпде жазыліан 

скриштер;



• іамг. тілінде жазылған апплеттер;
• РНР тілінде жазылған РНР-скрипттер;
• Регі, С++ тілдерінде жазылған СОІ-скрипттер;
• ОІҒ, ІРЕО, РЫО форматындағы суреттер;
• 8\ҮҒ-файлдар жэне Ғіавһ-анимациялар;
• АУІ, МРЕО форматындағы бейнеклиптер;
• МРЗ, МГОІ форматындағы аудиоклиптер.
Үсынылып отырған оқу құралында динамикалық гипермэтіндік

құжаттарды кұру технологиясы карастырылған. Онда НТМЬ, 
Іауа8сгірІ жэне РНР бағдарламалау тілдері, С88 технологиясынан 
пайдалану әдістері берілген. Оқу құралында осы аталған мэселелер 
мысалдармен көрнекі түрде сипатталған. Оқу құралында берілген 
жеке тапсырмалар материалды терең түсінуге көмектеседі.
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1 ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ ҮҮ\\ \¥  ЖҮЙЕСІ

1.1 Интернет технологиялар

Иитернет (Іпіегпеі - Іпіегсоппесііпд Кеішогкз) - бүкіл элемдегі 
миллиондаған шағын компьютерлерді бір-бірімен байланыстырып 
тұрған кең ауқымды компьютерлік желі, желілердің желісі. 
Ақпаратты тарату мақсатында мемлекеттік және жекеменшік 
мекемелердің, жеке түлғалардың, униве^ситетгерді ң, ұйымдардың 
т.с.с. желілерін бір жүйеге біріктіріп ТСР/ІР хаттамаларын 
пайдалана отырып жұмыс істейді. Желідегі компьютерлерде мэтін, 
графика, фото, аудио, бейне, анимация т.б сияқгы өте үлкен ақпарат 
көлемі сақталады. Желіні пайдаланудың негізгі қызметтеріне -  
\¥\Ү\Ү (\ҮогШ \¥ісіе \УеЬ) - бүкілэлемдік өрмек, Е-таі1 - 
электрондық пошта, 180 (I ^еек уои) - нақты уақыт кезіндс хат- 
хабарлар алмасу жэне ҒТР (Ғііе ТгапкГег Ргоіосоі) - файлдарды 
тасымалдау т.б. жатады [1]. (сурет 1).

('урст I ГІіморнст жслісі

Интернетке қойылагып пегіігі гаііііп баіілаіи.и.' арпалары 
елеулі өзгеріскс ұшырагаиымеп, ксч кслгеп ж ііг д іій д л  ііқіііірігпы бір 
компьютерден екінші компыогерге іш.ігі.ііісі.гі жсікі іу к іг ж с г г іл іг і. 
Желідегі байланыс арналарының бірсі.іііыра Полігі ісіси шықса да, 
қалғандары өз жұмысын атқара бсруі гшс.
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Қазіргі таңда ақпаратты тасымалдау сенімділігі мен жеткізу 
жылдамдығын арттыру мақсатында дестелерді коммутациялау 
технологиясы колданылады. Оның артықшылығы -  ақпараттың ара 
қашықтыққа тәуелсіздігі, тасымалдау жылдамдығының 
жоғарылығы, ақпарат шығынының жоқтығы жэне ақаусыз икемді 
жұмыс істсуі. Дестелерді коммутациялау технологиясының 
мағынасы тасымалданатын акпарат бірнеше шағын дестелерге 
(раскаце) болінеді. Әдетте дестелердің ұзындығы тұракты жэне 
алдын ала анықталады. Ақпарат жеткізілетін серверге дейінгі 
аралықтарға көптеген түйінді компьютерлер орналасады. Олар 
арасыида дестелер бір-біріне тэуелсіз, тек өзіне тэн байланыс 
армалары арқылы жылдам тасымалданады, яғни эрбір десте 
тасымалданатын соңғы серверге дейін тек өз маршрутымен (гоиіе) 
жсткічіледі. Қабылдау серверінде дестелер қайтадан біртұтас 
ақпаратқа біріктіріліп, оз иесіне, яғни ақпарат жіберілген 
абономентке беріледі. Интернет желісінің сенімді жұмыс атқаруын 
амалға асыру үшін, оны бір орталықтан басқармай, барлық түйінді 
компьютерлерді бірыңғай тең қүқықты етіп жасаған. Интернет 
желісі торабындағы әрбір компьютер ақпаратты қабылдау-жөнелту 
жұмыстарын орындаумен қатар, басқа тораптардан келіп түскен 
ақпаратты да эрі қарай тасымалдау кезінде, маршрутты өзгерте 
алады.

Әр түрлі қүрылгылар мен программалар арасында мәлімет 
алмасу қалай жэне қандай түрде атқарылатыны жайлы ережелер 
жиыны хаттама деп аталады. Хаттамалар мынадай топтарға 
бөлінеді:

• базалық
• қолданбалы
Интернет базалық ТСР/ІР хаттамасын пайдаланады. 

Қолданбалы хаттамалар Интернеттің арнайы қызмет баптарының 
хаттамаларынан, мысалы, һйр, йр, Іеіпеі, т.с.с түрады. Қазіргі таңда 
Қазақстан Республикасы алдында ақпараттық қоғам қүру мәселесі 
туындап отырғаны белгілі. Ақпараттық қоғам -  басым көпшілігі 
ақпараттық ондіріспен, яғни ақпараттың жоғарғы формасы білімді 
сақтау, өңдеу жэне тасымалдау істерімен айналысатын қоғам. 
Ақпараттық қоғамды құру критерийлерінің бірі қажетті ақпаратты 
жедел жэне нақты түрде жеткізу, тасымалдау. Бұл критерийдің 
Интернет-технологияларға байланысты тұстары бар.



НТМЬ (НурегТехі Магкир Ьап§иа§е) -  гипермэтінді белгілеу 
тілі мэтіндерді \ҮеЬ-құжат (НТМЬ-құжат) түрінде бейнелеуге 
арналган тзгтер жиынын анықтайды. 'НТМЬ тэгтері құжатты 
туралауга, пішімдеуге жэне безендіруге мүмкіндік береді. 
Интернетке арналған мүндай гипермэтінді \ҮеЬ-құжаттар баспаға 
шығаруға емес, тек монитор экранында көруге арналған. Сондай-ақ, 
НТМЬ тілі \¥еЬ-құ.жатқа гипермэтін мен қозғалмайтын объекттерді 
бейнелеу мүмкіндігін береді.

БНТМЪ (Оупаіпіс НТМЬ) тіл? НТМЪ-дің мүмкіндіктерін 
кеңейтуге арналған гипермэтінді белгілеу тілі. Бүл тіл, атынан 
көрініп тұрғандай, \УеЬ-құжатқа қозғалыс енгізеді, яғни мэтіннің 
түсін өзгертеді, кейбір элементті жасырып, кейбірін экранға 
шығарады т.с.с. Тілді Місго8ой жэне №і§Саре корпорациялары бір- 
бірінен тэуелсіз жасап шығарған. Сондықтан ОНТМЬ-дс жазылған 
код Іп іетеі Ехріогег мен КейСаре Кауі§аІог браузерлерінде эр түрлі 
жұмыс істейді. Соңғы кезде \У3С консорциум тілдің бірыңғай 
стандартын шығарған.

НТМЬ (НурегТехІ Магкир Ьап§иа§е - гипермэтіндік белгілеу 
тілі) - қарапайым мэтіндерді гипермэтіндік түрде бейнелеуге 
арналған тэгтер жиыны мен ережелерін анықтайды [2].

НТМЬ тілінің тэгтері мэтінді мониторда бейнелеуге, пішімдеуге 
жэне безендіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ \УеЬ-құжатқа 
сілтеме, сурет, кесте, баннер, фрейм сияқты нысандарды енгізе 
алады. Сонымен катар, басқа бағдарламалау тілдерінде құрылған 
скрипт, апплет, анимация жэне т.б. нысандарды да пайдалануға 
болады. Жалпы, тек қана НТМЬ тілін пайдаланып \УеЬ-кұжат құру 
жеткіліксіз. Қазіргі таңда НТМЬ тілінің мүмкіндіктерін кеңейтуге 
арналған косымша Интернет-технологиялар дамуда. Мұндай 
технологияларға төмендегілер кіреді:

• С88 -  каскадты стильдер кестесі;
• ^ауа8сгірі, УВ8сгір1, Ас1іоп8сгір1 тілдерінде жазылған 

скрипттер;
• Дауа тілінде жазылған апплеттер;
• РНР тілінде жазылған РНР-скрипттер;
• РегІ, С++ тілдерінде жазылған ССІ-скрипттер;
• СІҒ, ІРЕС, РІМО форматындағы суреттер;
• 8\УҒ-файлдар жэне Ғіакһ-анимациялар;
• АУІ, МРЕО форматындағы бейнеклиптер;
• \УАУ, МРЗ, МЮІ форматындағы аудиоклиптер.
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С88 (Саксаёе 8іу1е 8һее1з -  каскадты стильдер кестесі) 
технологиясы желідегі бірнеше \УеЬ-құжат мэтіндерін бірыңғай 
пішімдеуге арналган. Бұл технология \¥еЬ-сайт парактарьшьщ 
монитор экранында бірдей бейнеленуін жэне жылдам жуктелуін 
камгамасыз етеді. С88 технологиясын пайдаланып \Уеһ-сайттағы 
барлық кұжаггагы мәтіндердің шрифтін, түсін, өлшемін, туралау 
шшімдерін т.с.с. езгертуге болады.

,Ға\'а-апплет деп Іауа тілінде жазылған бағдарламаны айтады. 
Бұл біігдарлама компиляцияланып, пайда болған кодты байт-код 
дси 'лііійды. Байт-код клиенітік компьютерлерде Іауа виртуал 
машинасы көмегімен орындалады. Іауа-апхілепер көлемі бойынша 
і.іқшам жэне компьютер платформасына тәуелсіз. Сондықган іауа- 
апплсг \ҮеЬ-құжатқа ешізілсе, браузер оны автомаггы түрде /ауа 
пиртуал машинасы көмегімеи орындайды.

Скрипт (8сгірі) -  НТМЬ тілінің мүмкіндіктерін кеңейтуге 
арналған, арнайы бағдарламалау тілінде жазылған ықшам 
бағдарлама. Бағдарламалау тілі ретінде ЛауаЗсгірі, УВЗсгірі, Іауа, 
Регі, С++, т.с.с. тілдері колданылады. Скрипттер әртүрлі оқиғаларды 
өңдейді, мысалы, тышқанды шерту, курсордың экран бетіндегі 
қозғалысы. Окшаның жауабы ретінде У/еЬ-кұжаттың экрандағы 
турінің өзгеруі, клиент-компьютерден серверге ақпарат жіберу 
сияқты іс-эрекеттер орындалады.

Скрипттер \¥еЬ-жобада эртүрлі оқиғаларды өңдейді, мысалы, 
тышқанның пернесін шерткендегі іс-эрекет, курсорды мониторда 
козғалту, терезе елшемдерін өзгерту. Скрипттерді орьшдалу 
ортасьша байланысгы екі топқа бөледі: клиентгік (ІауаЗсгірі, 
УВ8сгірі:, Асііоп8сгір1); серверлік (СОІ-скрипт, РНР-скрипт).

Клиенттік скрипттер \ҮеЬ-жобаның НТМЬ тілінде жазылған 
кодының ішіне тікелей жазьшады. Клиентгік скриптгердщ негізгі 
касиеті, олар тұтынушы компьютерінде, яғни \УеЬ-браузерде 
НТМЬ-коднен бірге орындалады. Скрипттер компиляцияны қажет 
етпейді, яғни компиляггордың орнына \УеЬ-браузер жеткілікті. Бұл 
скринт құруды жеділдегеді, уақытты үнемдейді. Юшентгік 
бағдарламалау тілдеріне Лауа8сгірі (Огасіе Согрогаііоп), УВЗсгірІ 
(МісюяоҒі), АсТіопВсгірІ (АбоЬе Зузіетз) тілдері жатады. Олардың 
ішінде іауаЗсгірг тілі қазіргі заманғы барлық \УеЪ-браузерлерде 
колданьглады, ал УВЗсгірі тілін тек қана Іпіешеі Ехріогег браузері 
пайдаланады. Жалпы, Іауа8сгір1: тілі Іауа-ның, ал \ПВ8сгір(: тілі 
Үізиаі Вакіс-тің скрипттік нұскалары болып саналады.
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Скрипттердің негізгі кемшілігі, олардың орындалуы \¥еЬ- 
браузерге тәуелді. Біріншіден, егер тұтынушы каламаса скриппі 
орындаута жібермей коюға болады. Ол үшін \¥еЬ-браузердің 
арнаулы опциясын баптау жеткілікті. Екійіиіден, скрипт эртурлі 
\¥еЬ-брауаерлерде кейде эріүрлі орындалады. Сондықтан скриптті 
бірнеше \¥еЬ-браузерде катар тексеру қажеттігі туындайды.

РНР Шурегіехі Ргергосеззог -  гипермәтінді препроцессор) тілі 
серверде орындалатын сценарий жазуға арналған тіл. Браузер ИКЬ- 
адресте ШпіГогт Кезоигсе Ьоеаіог |  ыкшамдалған ресурстар 
көрсеткіілі) көрсетілген РНР тілінде жазылған \¥еЬ-күжаіты 
орындау үшін \¥еЬ-серверхе сұраныс жасайды. \¥еЬ-сервер РНР- 
процессорын жүктеп, РНР-кодты орындайды да, нәтижені \¥еЬ- 
серверге қайтарады. Ал \¥еЬ-сервер өз кезегінде нэгижені браузерге 
терезеде бейнелеу үшін жібереді.

1.2 ІР-адрес жане ІЖЬ-адрес

Бүкілэлемдік немесе корпоративтік желіге қосылған эрбір 
компьютердің жеке ІР-адресі (ІпіетеІ Ргоіосоі) болатьшы белгілі. 
Бұл сіздің үялы телефоныңыздың нөмірі сиякты. Баска 
абономентгер сізді осы номер бойынша тауып алады. ІР-адрес 
нүктелермен бөлінген төрт ондык бүтін саннан тұрады. Сандардьщ 
өзгеру аралығы 0-ден 255-ке дейін. Себебі бір байтқа осынша екілік 
сан сияды. Мысалы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті серверінің адресі 192.168.32.1.

ІР-адресі екіге бөлінеді:
•  тұрақтьг;
• динамикалық.
Желіге қосылған \¥еЬ-серверлер тұрақты ІР-адреске ие болады. 

Олар күні-түні жұмыс істейді, яғни тұтынушыға тұрақты түрде 
қызмет көрсетеді. Компыотерді осылай адрестеу 2564=4,3 млрд. 
физикалык ІР-адрес бөлу мүмкіндігін береді екен. Мұндай адрес 32- 
разрядты екілік сан түрінде (4 байт) жедел жадыда сакталады.

Интернетгегі адрестеудін екінші түрін ІЖЬ-адрес (ІіпіГоті 
Кезоигсе Ьосаіог -  Ықшамдалған ресурстар көрсеткініі) деп атайды. 
Кейде домевдік адрес (сіотаіп, облыс, аймақ, өмір) деп ге аталады. 
Мұндай ІЖЬ-адрес компьютерлік желідегі әрбір компьютерге және 
эрбір кұжатқа бершеді. Мұның негізгі себебі желідегі эрбір



компьютердің ІР-адрестерін жаттау тұхынушыға қиындық 
гудырады. Сондықтан ІР-адрестермен катар, мағынасы бар ІЖЬ- 
адрестер енгізілген. Бұл ұялық телефон нөмірінің жанына оның 
иесінің атын жазған сияқты.

Домендік ІЖЬ-адрестің жазылу ережесі мынадай [3]:

хаггама://комііыотер аты. домен аты [/каталоі’/ішкі_каталог/файл
аты|

Іііріиші болып қолданылатын хапам а көрсетіледі, мысалы, һ«р. 
Кслесі компьютер аты жазьшады да, одан кейін домен аты тұрады, 
ммсалы, ик§и.кг. Адрес соңында кейде сервердегі каталог аттары 
мен файл аттары жазылады, мысалы іп!огш/(1із8егі.Ы:т1. Жалпы 
Интернетте домен, каталог, бума жэне файл атын жазуда 8.3 
форматын ұстаған дұрыс. Сонымен қатар. тік жақша ішіндегі адрес 
бөлігі жазылмаса да болады. Бірнеше нақты адрестермен мысал 
келгірейік:

һіір.7/ \у\у\ү.икди.1сг/ іпіопп/сііякегі.һіті
һіір:// \уүт.§оо§1е.к2

Әдетте ІІКЬ-адрестер жазуда браузерлерге хаттаманы 
көрсетпесе де болады. Браузерлер хаттаманы Интернеттің 
кызметіне карап, мысалы аныктайды. Сондықтан көрсетілген 
мысалдарды былай қысқаша жазуға да болады:

\¥\у«\ик§и.кг/ іп&гт/сііквегі.һгті
ад/\у\¥.§оо§1е.кг

Сонымен, домендік ІІЯІ-адресгің жазылу ережесі төменде 
беріліп отыр:

• сервер жұмыс істеп тұргаа хаттаманы, егер Интернет қызметі
керсетілсе, көрсетпесе де болады қызметі үшін һир
хаттамасы);

• Ингернепе бір адресті көрсету жеткілікті: компьютердің ІР- 
адресі немесе ІІКЬ-адресі;



• сервер өңдейтін ТСР портын көрсетпесе де болады, мысалы,
қызметі үшін порт нөмірі 8080. Компьютердің өзі автоматты 

түрде тауып алады;
• \УеЬ-сервердегі НТМЬ-қүжатгың адресін керсетпесе де 

болады, \¥еЬ-сервердің бір адресін көрсету жеткілікті.
Мысалы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазакстан мемлекеттік 

университеті адресі былай жазылады:
• шлу\у.ик§и.к2
• 92.368.32.1
Енді ^ N 8  (О отаіп Ы ате Зуяіет -  домендік атаулар жүйесі) 

жүйесін атап кетейік. ^ N 8  жүйесі ІР-адрес пен ІЖЬ-адрес арасында 
байланыс орнататын, оларды бірінен-біріне ауыстыратын жүйе. 
ЭМЗ жүйесі сақталатын компьютерді ОЫ8-сервер деп атайды [5].

ОЫ5 жүйесі бойынша домендік адрес солдан оңға карай 
тізбектеп оқылады. Сол жактағы домен ең жоғарғы домен болып 
есептеледі. Әдетте домен атауы үш-бес атаудан түрады (стандарт 
бойынша жетеуге дейін деп берілген). Домен атауы екі түрде 
беріледі:

•  қызмет бабына қарай;
•  аймактық.
Қызмет бабына карай қойылған домендік атаулар алғаш рет 

АҚШ-та пайда болған болатын. Интернеттің де АҚШ-та яайда 
болғаны сиякгы. Бүл домендік атаулар мекеме типін көрсетіп, үш 
әріптен түрады. Олар төменде берілген:

• с о т  -  коммерциялық ұйымдар;
• е(іи -  білім мекемелері, универси і ехіер;
• іп4 -  халықаралық ұйымдар;
• §оу -  мемлекеттік ұйымдар;
•  пеі -  желілік ұйымдар;
•  т і і  -  эекери ұйымдар;
• ог§ -  баска мекемелер.
Содан бері, \¥\¥Л¥ жүйесінің ауқымды дамуына байланысты 

аймактық домендер мемлекет атына сәйкес қойыла бастады. Олар 
екі әріптен тұрады. Аймактық домен атауларына мысалдар 
келтірейік.

•  ш  - АКДІ
• ги - Ресей
• кх-Қ азақстан
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•  ІР -  Жапония
•  иа-Украина
•  иг - Өзбекстан
Осы айтылған атаулардан басқа кейде альтернативті домендік 

атаулар да кездеседі. Олардық ішінде АҚШ мемлекеті жанында 
құралган ІСА^ГЫ (Іпіетеі Софогаііоп іог Аззі§песі Кашез апсі 
КитЬегз) мемлекеттік емес ұйымын атауға болады. Осы ұйымньщ 
домсн атауларына мысаадар келтірейік.

• ти зе и т  —  мұражайлар
• пате —  жекеесімдер
• аего —  әуе компаниялар
•  соор —  бірлескен, коммерцнялық
• Ъіг —  бизнес
•  іп& - ақпараттық
• рго —  кәсіпқой
• IV - теледидар

1.3 Интернет қызметтері

Қазіргі таңда Интернеттің тұтынушыға көрсететін көптеген 
сервистік қызмет түрлері (шеЬ зе т с е )  бар. Интернетгің эр қызметі 
ақпарат таратудың, тасымалдаудың жэне алмасудьщ эртүрлі 
функцияларын атқарады. Сондай-ақ, мұндай қызметтердің кейбіреуі 
ескіріп жойылса, кейбіреуі жаңадан пайда болып жатыр. 
Интернеттің сервистік қызметтері ішінен негізгілерін қысқаша 
қарастырьш өтейік.

Қолданыстағы Интернеттің қызметтері көп, жыл сайын жаңа 
қызметтер қосылуда. Соның ішінде ең көп тарағаны жэне 
қолданылатыны ҮАУМ/ жүйесі.

\УУЛУ (\¥3, \Уог1сі \¥ісіе \УеЬ -  бүкіләлемдік өрмек) - 
Интернеттегі гипермәтіндік ақпаратты іздеу жүйесі, кейде оны 
қысқартып \УеЪ деп те атайды. \¥\У\У негізінде НТТР (Нурег Техі 
Тгапзіег Ргоіосоі) - гипермэтінді тасымалдау хаггамасы жұмыс 
істейді.

\Ү\У\У жүйесін 1989 жылы Тим Бернерс-Ли (ТітоЙіу Іоһп 
Ветегз-Ьее) мен Роберт Кайо (КоЬегІ Саііііаи) қүрастырған. 
Сондай-ақ, Тим Бернерс-Ли НТТР хаттамасы, ЦКШ КЬ 
идентификаторы мен НТМЬ технологиясының авторы болып
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саналады. Сонымен катар, алғашкы \УеЬ-сервер мен браузерді де 
құрастырған [6].

1994 жылдаи бастап жүйені Интернет консорциум (ЛҮогісі Шісіе 
\УеЬ Сопяогііит, \¥ЗС) дамытьш келеді. Бұл консорциум негізінен 
Интернет және \Ү \¥\¥ жүйесі үшін бірыңғай технология мен 
стандарттарды дайындау жэне енгізумен айналысады. Ал осы 
стандарттарды есептеу техникасы мен бағдарламалық жабдықтама 
құрушы корпорациялар пайдаланады. Нәтижеде эр түрлі 
корпорациялардың техникалык жэне ба^дарламалық өнімдері бір- 
бірімен үйлеседі. Сондықган Интернет технологиялары ыңғайлы 
жэне эмбебап. Айта кетейік, Интернет консорциум өз 
технологиялары мен стандартгарын тегін таратады. Олардан кез- 
келген заңды немесе физикалык тұлға, епгқандай қаржылық 
міндетсіз пайдалана алады.

\¥\У\У жүйесінің мүмкіндіктері оның төменде көрсетілген 
құрамдас бөліктерімен сипатт-алады [7]:

•  ІІКЬ (ІІпіуегяаІ К.е8оигсе Ьосаіог) -  ыкшамдалған ресурстар 
көрсеткіші;

•  НТМЬ (Нурег Техі Магкир Ьап§иа§е) -  гипермэтіндік 
белгілеу тілі;

•  НТТР (Нурег Техі ТгапкҒег Ргоіосоі) - гнпермәтіндік 
ақпаратты тасымалдау хатгамасы;

•  СОІ (С о т т о п  Оаіешау ІпІегГасе) -  жалпы шлюздік 
интерфейс.

жүйесінде ақпарат \¥еЬ-құжаттарда (іинермэтіндік) 
сақталады деп айтып өттік. Гипермэтіндік құжаггарда бірінен 
екіншісіне ауысу үшін гиперсілтемеден пайдаланады. Гигіерсілтеме 
деп ішіне арнаулы код, яғни екпінді элемент (апсһог) орналасқан 
мэтінді айтады. Сондай-ақ, гиперсілтеме келесі \¥еЬ-құжатқа 
немесе осы \¥еЬ-құжаттың баска бір болігіне втуге арналған 
белгіленген сөз. Гиперсілтеме мәтіннің ішінде асты сызылған сөз 
түрінде орналасқан. Егер курсорды сол сөздің үстіне экеліп, тышкан 
пернесін шертсек, онда ол сілтеп тұрған басқа У/еЬ-құжатқа 
ауысамыз. Бұл құжаттар ағымдагы компьютерде немесе 
Интернеттегі кез келген \¥еЬ--серверде орналасқан болуы мүмкін.

\УеЬ-кұжатхарды браузер (Ьгочүзег) деп аталатын арнайы 
программалар өңдейді. Олар \УеЬ-кұжаттарды мониторда бейнелеп, 
нарақтап көру, оқу мүмкіндігін береді. Браузерлер ішінде



Қазақстанда ед көп тарағандары ІпІегпеГ Ехріогег (Місгозой, 1995), 
Орега (Орега Зойшаге, 1994), МогіПа ҒігеҒох (Могіііа Согрогаііоп, 
2004) және Ооо§1е Сһготе (Ооо§1е Іпс., 2008) болып саналады.

Е-таіі (Элекфондық пошта). Электрондык пошта - желі 
кызметтерінін ішіндегі электрондық ақпарат алмасудың ең негізгісі. 
Электрондық пошта арқылы барлық кұрылыктарда тұратын 
адамдар бір-біріне электрондық хаттар мен файлдар жібере алады. 
Электрондық поштаның жұмысы кэдімгі күнделікті өмірдегі 
нош гага ұқсас болғандықтан, оньщ жұмыс істеу үрдістерін меңгеру 
1 үгыпуіш.ілар үшін аса көп қиьшдық туғыза қоймайды. Оның 
н о і  і і і  і айырмашылығы -  физикалық нысандар емес, электрондық 
((іайлдар жіберіледі. Сонымен қатар, электрондық пошта 
географиялық адрестеуді емес, электрондық адресті колданады.
' )лектрондық поштаның адресі төмендегі түрде жазылады.:

іұтынуш ы аты @домен_аты.

Мысалы: шй>@таі1.ш, из-іЬг@гатЫег.ги, из-іЬг@пиг.кг

Тегін пошталык серверлерге мысалдар:
• ^ та ^ .^ та іі.с о т
• туш .таіі.ги
• у/у/у/.гатЫег.ш
• \у\у№.уапсіех.ги
•  \ү\у\¥.ок.кх
• \л'\ү\у.пиг.к2

ҒТР (Ғііе Тгапкіег Ргоіосоі -  файлдарды тасымалдау хаттамасы). 
Қашықта орналаскан компьютердің каталогтары жэне файлдарымен 
жұмыс істеуге арналған хагтама мен бағдарлама. ҒТР 
бағдарламаларды ҒТР-сервердің каталогтары мен файлдарын көріп, 
олардың бірінен біріне ауысып, қажеттісін көшіріп алуга, 
тасымалдауға және жаңартуға мүмкіндік береді. Олардың жұмыс 
істеу үрдісі мен интерфейсі файл менеджерлерге ұқсас. Тіпті кейде 
олар файл менеджерлердің ішіне огшия ретінде орнатылады.
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Теіпеі (ТЕгагіпаЬ КЕТх^огк -  желілік терминал). Бұл атаумен 
клиенттің қашыкта орналасқан \¥еЬ-сервермен байланысын 
қамтамасыз ететін хаттама мен бағдарламаны айтады. Олардың 
арасында байланыс орнатылғаннан кейін, тұтынушы қашыктағы 
компьютердің амалдык жуйесіне кіріп, сол компьютерде 
орнатылғая бағдарламалармен өз бағдарламалары сияқгы жұмыс 
істей алады. Теіпеі кызметі негізінен Іеіпеі хаттамасынан 
пайдаланады, кейде басқа ТСР деңгейіндегі хаттамаларға 
(транспорттық деңгей) тікелей байланыс жасау үшін ТСР, ҒТР, ІК.С 
хаттамаларын да қолданады. *

ІІзепеі (Шег Ыеілуогк - тармақталған дискуссия клубы, 
телеконференция, жаңалывсгар тобы). Бұл қызметтің электрондық 
поштадан айырмашылығы -  жіберілген ақпаратты бір абономент 
ғана емес, бірнеше абонентгер тобы (телеконференция) алады. 
Әрбір телеконференция бір тақырыпқа (әлеуметтік, гылым, өнер, 
жаңалық, хобби, стторт, т.б.) арналады жэне оның өзіндік атауы 
болады. Мұндағы қарастырылатын тақырыптар ауқымы өте кең 
және эр бағытта бола береді. Сондыктан, өте ауқымды тақырьштан 
тек қана бір ғана сұраққа дейін қамтынады. Тақырышар 
иерархиялық құрьшымға ие. Әртүрлі такырыптарды талқылау 
кезінде телеконференцияға қатысушылар тең құқықты болып 
келеді.

Бугінгі таңда Узепе* он мыңнан астам дискуссиялық топтарды 
(ТЯе\УзСгоир8) немесе телеконференцияларды құрайды. Сондықтан 
ол пікір алмасу құралы болып тұр. Телеконференцияларды бірнеше 
топтарға бөледі:

•  пешз -  телеконференцияларға байланысты мәселелер;
•  со тр  -  компыотерлер мен бағдарламалық жабдыкгама;
• гес -  хобби, ойын-сауықтар мен өнер;
• зсі — ғылыми-зерттеу жұмыстары;
• §ос - элеуметгік мәселелер;
•  іаік -  спортқа байланысты мәселелер;
•  т івс  -  басқа мэселелер.

ІКС (Іпіешеі Кеіау Сһаі) -  нақты уақыт кезеңінде 
телеконференция өткізудің бір түрі, тұтынушылардың бір-бірімен 
әңгіме-дүкен құруға болатын қызметі. ГКС-серверлері мен ІКС-
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клисігпсрі квмегімен тұгынушьшар бір-бірімен «виртуальды» 
оңі ім с о тк ізуд і пернетақтада сөздерді теру арқылы жүргізеді.

!!■>() (I зеек уои -  мен сені іздеймін) — желі тұтынушыларына 
нактм уақыт кезеңінде хат-хабарлармен алмасып, бірден чат (сһаі- 
ацгімс) қүрып, файл жіберіп, эңгімелесуге мүмкіндік беретін 
кмчмсі гүрі.

/ / '■гпелефония (ағылшынша Уоір, Уоісе оуег ір). Интернетхе 
дыбысіық сигналдар арқылы ақпарат алмасуды ұйымдастыру 
кы шсіі. Ол тек ІР хаттамасы негізінде ақпарат алмасудың жеке бір 
іүрі. Дыбыс цифрлык түрге түрлендіріледі де, желідегі қарапайым 
акнарат дестелері тэрізді тасымалданады.

Агындьщ мулыпимедиа (зігеат тесііа). Мультимедиа -  бүл 
провайдерден тұтылушыға жеткізілетін үздіксіз ағындық акпарат. 
Ағындық ақпарат деп телекоммуникация арқьшы таралатын радио, 
геледидар жэне бейне т.б. ақпаратгы айтады. Жалпы, мультимедиа 
үлкен көлемді жадыны қажет етеді. Сондықтан оларды сақтау жэне 
тасымалдау шығыны үлкен.

Қазіргі гаңда Интернетгің жоғарыда аталған сервистік 
қызметтері аясында жаңа қызмет түрлері кездеседі. Осы 
кызметтерді қыскаша қарастырайық.

Уики (ткі) -  \УеЬ-сайттағы бағдарлама арқылы оның 
құрьшымы мен контентін тұтынушылардың өздері өзгерте алатын 
қызмет. Мәтінді пішімдеу жэне оган эртүрлі нысандарды қосу 
мүмкіндіктері бар. Осы технология негізінде Уикипедия (ЛУікіресііа) 
энциклопедиясы жобасы құрылған.

1¥еЬ-форум - \УеЬ-сайттың тұгынушылары бір-бірімен пікір 
алмасатын қосымша, скрипт. Форумда акпарат иерархиялық түрде - 
бөлімдер, тақырыптар, хабарлар болып бөлінеді. Тұтынушы 
администраторға немесе басқа тұтынушыларға хабарлар, 
ұсыныстар, жарнама жазуы мүмкін. Форум такырыбын 
тұтынушылардың өздері таңдайды. Форумның қысқартылған 
нұсқасын қонақ кітабы деп атайды.
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Блог (Ыо§ -  Интернет-күнделік, онлайн-күнделік). Күнде жеке 
тұлға тарапынан ақпаратпен толықтырылып отыратын У/еЪ-сайт. 
Ақпарат ретінде қысқа жазбалар, яғни мэтін, сурет, аудио және 
бейне қолданылады. Блог авторларын блоггер деп атайды. Блоггың 
кәдімгі күнделіктен айырмашылығы оқырман өз пікірін, 
түсінікхемесін жазуы немесе блоггермен дебатқа кірісуі мүмкін. Ең 
көп таралған блог-хостингдерге «ЬіуеЛоигпаІ» (АҚШ), Вігіу.га 
(Ресей), ВІо§§ег (Ооо§1е Іпс,), ТшіІЦг (АҚШ) жатады. Блогтар 
төмендегі түрлерге бөлінеді:

•  авторы бойынша (дербес, ұжымдық, корпорациялық);
•  тақырып бағыты бойынша (саясат, тұрмыс, саяхат, білім, сән, 

музыка, спорт, кино, денсаулық жэне т.б.);
•  мультимедиа түрі бойынша (мэтіндік, фотоблог, артблог, 

блогкастинг, бейнеблог, микроблог);
•  контент ерекшілігі бойынша (контент-блог, моииторинг-блог, 

цитата-блог, спам-блог, доІоІІоАУ-блог, фэйк-блог);
• техникалық негізі бойынша (автономды, блог-хостинг).

Интернет-дүкен (е-зһор). Интернет желісі арқылы тауар 
сататын \УеЪ-сайт. Тұтынушыдан он-лайн режимінде тауарға 
сұраныс қабылдайды, рэсімдейді, төлем түрін жэне жеткізу жолын 
ұсынады.

Әлеуметтік желілер (зосіаі пеІ\Үогкіп§ зегуісе) 
Тұтынушыларды біріктіретін элеуметтік қоғамдастық ШеЪ-саштар. 
Әлеуметтік желілердің негізгі сипаттамалары:

•  тұтынушыға жеке профиль береді; профильде нақіы деректер 
(аты-жөні, суреті, туылған жылы, мекен жайы, жұмыс орны, т.с.с.) 
көрсетіледі;

• ақпарат алмасуға мүмкіндіктер береді (суреттер орналастыру, 
хабар жазу, түсініктеме беру, жэне т.б.):

•  басқа тұтынушылармен карым-қатынас жасау (досгасу, 
элеуметтік топ құру, жеке хабарлармен алмасу жэне т.б.).

Әлеуметгік желілерге мысалдар:
•  ҒасеЪоок
• Т\уійег
• Му8расе
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• ҮоиТііһс
• И к о іт іт е
• Одпоклассники.ги
• Мой Мир
• Икругудрузей
• Мой Круг

Іінтсрнет-радио (\¥еһ-радио) - үздіксіз ағындык 
ішдиікчігмшідарды тарату қызметі. Сонымен катар \¥еЬ-радио деп 
і і і  ы н д і .і қ  радиосигнаддарды таратушы радиостанцияларды айтады.

Интернет-теледидар (оп-ііпе ТУ, ІР-ТУ - Іпіегпеі Ргоіосоі 
Гі-ісуіяіоп, ІР-телевидение) -  ІР хатгамасы негізінде таратылатын 

с.шдик теледидар технологиясы. Клиенггік қүрылғы ретінде 
компьютер, медиа-плеер, 8МАКТ ТУ қолданьшады.

Қазақстан Республикасы телекоммуникациясының ұлттық 
операторы болып саналатын «Қазақтелеком» ААҚ-ы ІБТУ 
(Іп1е§га1ес1 ёі§і!а1 Іеіеуізіоп -  енгізілген сандық телевидения) 
байланыс түрін қолданады.

Іздеу серверлері мен катачогтары -  \УеЬ-интерфейсті 
ирограммалық-техникалық кешен. Оньщ максагы түтынушы 
сүранысы бойыншы Интернетген ақпарат іздеу. Әдетте іздеу 
сервері дегенде, осы іздеу серверлері мен каталогтары орналасқан 
\УеЬ-порталды түсінеміз. Ал іздеу жүйесінің бағдарламалық белігін 
іздеу машинасы деп атайды. Іздеу серверлері мен каталогтарына 
мысалдар келтірейік.

Шет елдік іздеу серверлері мен каталопары:
• м /ит.^оо^іе.сот
• \у\у\у.уаһоо.сот
• ш^лу.авк.сот
• \л'\у\у.а11ауі§іа.сот
•  \.ү\у\үлгі8П.сот

Ресейдің іздеу серверлері мен каталопгары:
•  м/\ү\у.§оо§1е.ш
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• \уш\\'.таі1.т
•  у/у/ш.уапсіех.т
• ^лүу/.гатЫег.га
•  ш\у\у.арогі.га

Қазақстанның іздеу серверлері мен каталоггары:
•  \у\уш.§оо§1е.к2
• ут\у.уашіех.к2
•  \ у л ү \ ү . ^ а г а ц . к г / і г с і е ш . р һ р

« \т\у.саЫ о§.зііе.к2 *
•  \ү\у\ү.ге8иг8.к2
•  \т\ү.саіа1о§.ІаЬи.к2
•  чгт н. 2его.кг
•  \уүт.роІ8к.к2
•  \у\¥\\’.са1а1о§.сіе5к.к2
• \у\у\у.кагакһ.ги
•  лулу\у.саі:аі0ё.а\узіи<1і0.к2

1.4 081  эталондық ұлгісі мен ТСР/ІР хаттамасы

1984 жылы 180 (Іпіетаііопаі 8(ап(1аг(1з Ог^апіхаііоп) ұйымы 
ашық жүйелердің өзара қарым-қатынасыныц эталондық үлгісін 081 
(Ореп 8у§1еш Іпіегсоппесііоп Ьазіс геГегепсе тодеі) ұсынған 
болатын. Содан бері ол Интернет ашық жүйесінің халықаралық 
стандартына айналып отыр. Желілік өнімдерді шығаруда 
корпорациялар осы стандарттан кең пайдаланады. Сондықган бұл 
бөлімде осы 081 эталондық үлгісін қарастырайық.

081 эталондық үлгісі жүйелердің қарым-қатынасының эртүрлі 
деңгейлерін анықтап, әрбір деңгейдің функционалдық 
мүмкіндіктерін көрсетеді. Сондай-ақ әрбір деңгейге 
спецификациялар тағайындайды. Ашық жүйелерді құру барысында 
спецификацияларды пайдалану, осы жүйелер үшін әргүрлі 
техникалық жэне бағдарламалық құрал-жабдықтарды кешенді түрде 
жасайтын корпорацияларга жаңа тшттегі өнімдерді құрастыруға 
жэне дамытуға жол ашады. Жалпы, нақгы жүйелер үшін толық 
ашықтық қол жетпейтін идеал болып саналады. Әдетте, ашық деп 
аталатын жүйелердің өздерінде де, ашықтық ұғымы, осы



жүііслердіц сыртқм интерфейстерді колдайтын кейбір бөлімдеріне 
іа:іа қаіысты. Мысалы, ІІШХ амалдык жүйесінің туыстарының 
пніыктығы, барлығынан бұрын, ядро мен қосымшалар арасындағы 
ііаидарпы  бағдарламагшқ интерфейске негізделген. Мүндай 
пшыктмқ қосымшаларды ІІпіх-тін бір нүскасынан екіншісіне жеңіл 
ноііііруі с жағдай жасайды.

081 •ггалондык үлгісі бойынша өзара карым-катынас қүралдары 
жсті дсцгсйге бөлінеді (жоғарьщан төменге):

• қ«)лданбалы (арріісайоп);
• усыну (ргезепМіоп);
• сеанстық (зезяіоп);
•  іранспорттык (ігапкрогі);
• желілік (пеічуогк);
• арналык (сіаіа Ііпк);
• физикалық (рһузісаі).

Әдебиетгерде 081 эталондык үлгісі деңгейлерін жетінші 
деңгейден бастап сипаттау қальштаскан [8, 9]. Ең жоғарғы 7-ші 
деңгей қолданбалы деп аталады, ап ең төменгісі, яғни 1-ші деңгей 
физикалық деп аталады. 081 эталондық үлгісі деңгейлерінің 
функңиялары төмендегі 1 -кестеде берілген.

Кесте I - 051 деңгейлерініи функциялары

деңгей (Іауег) функциялары

қолданбалы желілік қызметтерге коджетімділік
ұсыну деректерді ұсыну және шифрлау
Сеанстық байланыс сеансын басқару

транспорттык соңғы торап нүктесімен тІкелей байланыс жэне 
сенімділік

жеділік марпфутты аныктау және логикалық адрестеу
ариаяық физикалық адрестеу

физикалық тасымалдау ортасымен, сигналдармен және екілік 
деректермен жұмыс жасау



081 үлгісінщ эр деңгейінің езінің хаттамалары бар. Әрбір 
хаттама өз деңгейіндегі немесе бір деңгей жогары немесе төменгі 
деңгейдегі хаггамалармен өзара эрекеттеседі. Өз деңгейіндегі 
хаттамалармен қарым-қатынасын горизонталь, ал бір деңгей 
жоғары немесе төменгі деңгейдегі хаттамалармен қарым-қатынасын 
вертикаль өзара эрекеттесу деп атайды.

081 үлгісінің кез келген хатхамасы тек қана өз деңгейінің 
функңиясын аткарады. Олар басқа деңгейдегі хаттамалардың 
немесе басқа альтернативті үлгідегі х^ттамалардың функциясын 
орындамайды. Сол сияқты, эрбір деңгейдің өз деректер тииі 
анықгалған. Хаттамаларда тек қана осы деректер типімен, яғни 
деректердің логикалық бөлінбейтін элементімен ғана жұмыс 
орындалады. Физикалык деңгейде ең кіші элемент ретінде -  бит, 
арналык деңгейде -  кадр, желілік денгейде -  пакет (датаграмма), 
транспорттық деңгейде -  сегмент анықталған. Сол сияқты, 
деректердің кез келген фрагменті, яғни кадр, пакет, сегмент - хабар 
түрінде анықталады. Осы хабар - сеанстъіқ, үсыну жэне колданбалы 
деңгейлердің деректер типі болып саналады (2-кесте). Базалық 
желілік технологиялар регінде физикалық жэне арналық деңгейлер 
алынады.

Кесте 2 - 081 деңгейлерінің деректер типі

деңгей дерекпер типі
колданбалы хабар
ұсыну хабар
сеанстық хабар
транспортшқ сегмент
желілік пакет (датаграмма)
арналық кадр
физикалык бит

Әрі қарай, осы деңгейлерді жеке-жеке қарап шығайық (сурет 2).

Қолданбалы деңгей (арріісаііоп Іауег). 081 үлгісінің ен жоғарғы 
деңгейі, ол түлынушы қосымшаларының желімен өзара қарам- 
қатынасьш аныктайды. Бұл деңгей түтынушы косымшаларын
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тікелей колдап, олардьщ желілік қызметгерді пайдалануын, 
алыстағы деректер қоры мен файлдарға тікелей қолжетімділікті, 
члектрондық поштаны тасымалдауды камтамасыз етеді. Сонымен 
катар, кызметтік түрдегі акпараттың тасьшалдануына жауап береді, 
косымшаларға қателер тураяы ақпаратты жеткізеді, ұсыну 
деңгейіндегі хаггамаларға сүраныстар үйымдастырады. Төменде 
орналасқан деңгейлер қолданбалы деңгейдің сүраныстарын 
орындайды. Қолданбалы деңгей қосымшалардың желі ресурстарына 
жалгіы енуін, деректер ағындарын, қателерді өңдеуді басқарады. 
Қолданбалы денгейдегі деректер эдетте хабарлар дегі аталады. 
Қолданбалы деңгейдегі хатгамаларға НТТР, 8МТР, РОРЗ, ҒТР, 
ТВЬЫЕТ т.б. жатады.

Сурет 2 -  051 үлгісінің деңгейлері



Үсыну деңгейі (ргеяепіайоп Іауег). 081 үлгісінің бұл деңгейі 
деректерді түрлендіру форматтары мен оларды шифрлау- 
дешифрлау хатгамаларын анықтайды. Қолданбалы денгейдегі 
қосымшалардан алынған сұраныстарды желідегі тасымалдау 
форматіарына түрлендіреді, ал желіден алынған деректерді 
қосымшалардьщ форматтарына түрлендіреді. Осы деңгейде 
деректерді сығу жэне ашу немесе шифрлау жэне дешифрлау 
орындалады. Сол сиякты, сүраныстар^ ©ңделмейтін болса, оларды 
баска желілік ресурстарға кайта жібереді. Сондықтан бұл деңгейді 
аудармашы десек те болады.

¥сыну деңгейі көрші деңгейлер үшін акпаратгы түрлендірудің 
аралык деңгейі болып есептеледі. Қолданбапы деңіейден түскен 
деректер осы деңгейде жалпыға бірдей аралық формат түріне 
квшіріледі. Тасымалдану орындалғасын деректер аралық форматтан 
қолданбалы деңгейдегі форматқа қайта түрлендіріледі. ¥сыну 
деңгейі хаттамаларды түрлендіруге, деректерді тасымалдауға, 
оларды шифрлауға, шифрден шығаруға, қолданылатын символдар 
кодьта ауыстыруға қагысады. Сонымен қатар, тасымалданатын 
биттер санын азайту үшін деректерді сығуға да катысады.

Осы айтылғандарды түсіну үшін, айталык, екі желі берілген 
болсын. Біреуі ЕВСОІС -  акпаратты алмасу үшін кеңейтірілген 
екілік кодьш пайдалансын. Әдетте ІВМ мэйнфреймі осы кодтан 
пайдаланады. Екіншісі А8СІІ -  ақпаратты алмасудың американдық 
стандарт кодын пайдалансын. Бүл кодты көптехеи 
корпорациялардың дербес компьютерлері қолданады. Егер осы екі 
жеяі арасында ақпарат алмасу қажетгілігі туындаса, онда 
деректердің форматтарын түрлендіреді, яғни бірінен-біріне өткізеді. 
Сол сияқіы, бір желіде графикалық стандарт формат ретінде ТІҒҒ 
(Та§§е(1 Іша§е Ғііе Ғогтаі) альшған, ал екіншісінде ЛРЕС (Іоіпі 
Рһоіо§гарһіс Ехрегі Огоир) болуы мүмкін. Мүндай жағдайда 
графикалык форматтар түрлендірілуі тиіс.

¥сыну деңгейдегі хаттамаларға АҒР (Арріе Ғі1іп§ Ргоіосоі), ІСА 
(Іпёерепсіепі: СотріШп^ Агсһііесйіге), ЬРР (Ьі§һі\уеі§һе Ргекепіагіоп 
Ргоіосоі), ИСР (Т^еІ\Уаге Соге Ргоіосоі), N011 (Ыеідаогк ГЗаІа 
Яергезепіайоп), Х Б Р  (еХ іета! Ваіа Рергезепіаһоп), Х.25 РАО 
(Раскеі АзкетЬіег/ВіказзетЫег Ргоіосоі) жатады.



('ссшстық деңгей (хезиіоп Іауег). Бүл дещгей әртүрлі 
комііыогсрлердегі екі қосымша үшін сеанс деп аталатын қосылысты 
күрндм, байланыстырады жэне осы байланысты үзақ уақыт 
аіктайды. /Іеңгей сеансты қүру жэне аяқтауды, ақпарат алмасуды 
(шскаридм. Осы деңгейде тұтынушылар сүраныстарын деректер 
агі.іпдирымың арасына бақылаушы нүктелер кою арқылы 
сиихроііичнңимлау жүзеге асырылады. Желілік қателік туған 
жнідайдн, соңгы бақылау нүктесінен кейін орналасқан деректерді 
і шш кий іп жібереді. Сонымен қатар, осы деңгейде өзара эсерлесетін 
урдісіср арасында интерактивтивтік басқару, яғни жіберу қай 
жикіан орындалып жатқандығы, қашан жэне канша уақытқа 
і;ті.ша іындығын анықтау амалға асырылады.

( 'самстық деңгейдегі хаттамаларға А Б8Р (АррІеТаІк ВаХа 
.ЧІгсшп Ргоіосоі), А8Р (АррІеТаІк Зеззіоп Ргоіосоі), Н.245 (Саіі 
(  'о і і і г о і  Ргоіосоі &г Микітесііа Соттипісагіоп), І80-8Р  (081 Зеззіоп 
I .аусг Ргоіосоі (Х .225,180 8327)) т.б. хаттамалары жатады.

Транспорттьщ децгей (ігашрогі Іауег). 081 үлгісінің бұл 
дсңгейі деректерді жіберушіден қабылдаушыға дейін жеткізуді 
камтамасыз етуге арналған. Жіберушіден қабылдаушыға барар 
жолда деректер өзгеруі, типті жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан 
дсңгей деректердің жоғалмай, қайталанбай, қатесіз жетуін сенімді 
гүрде камтамасыз етеді. Бүл жерде сенімділік кең мағыналы болуы 
мүмкін. Транспорттык деңгейдің хатгамалары көптеген сыныптарға 
болінеді. Кейбіреулері тек қана негізгі функңиясын атқарады, яғни 
деректерді тек жеткізіп береді, оның қабалданғанын тексермейді. 
Ал кейбір хаттамалар сьшыбы деректерді жеткізуге толық кепілдік 
береді. Бүл деңгейде үзын хабарлар бірнеше пакеттерде бөлінеді, ал 
қысқалары бір пакегке біріктіріледі. Бұл пакеттердің желі бойынша 
тиімді тасымалдануына қажет болады. Қабылдаушы компьютер 
пакеттерді ашып, алғашқы қалпьша келтіреді де, олардың дүрыс 
жеткендіғі жайлы сигналдар жіберіледі. Сондай-ақ транспорттық 
деңгей деректер ағындарьш басқарады, қателерді тексереді, 
пакетгерді жіберу мен қабьшдауда туатын мәселелерді тиімді 
шешеді.

Транспорттық деңгейдегі хаттамаларға АТР (АррІеТаІк 
Тгапзасііоп Ргоіосоі), СІЮ Р (Сусііс ІЮР), БССР (І)аІа§гат 
Соп§е8Йоп Сопйгоі Ргоіосоі), ҒСР (ҒіЬег Сһагтеі Ргоіосоі), ИВҒ
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(КеЙВІОЗ Ғгатез рго(осоі), №1Р (Меі¥/аге Соге Ргоіосоі), 8СТР 
(Зігеат Сопігоі Тгапктіззіоп Ргоіосоі), 8РХ (Зе^иепсесІ РаскеІ 
Ехсһап§е), 88Т (Зітисіигесі Зйгеат Тгапзрогі), ІФ Р  (ІГзег ОаІа§гат 
РгоІосоІ) хаттамалары кіреді.

Желілік деңгей (пеішогк І&ует). Бұл деңгей деректерді 
тасымалдау жолдарын анықтауға арналған. Деңгей логикалық 
адрестер мен атауларды физикалық адрестер мен атауларға 
алмастырады. Нақты желілік шарітарға, мысалы, кызметтер 
басымдылығына жэне басқа факторларғі байланысты жіберуші мен 
қабылдаушы компьютерлер арасындағы қысқа маршрупарды 
анықгайды. Сондай-ақ, пакеттерді коммутадиялау, бағыттау сияқты 
желілік трафикке байланысты туатын мэселелер де осы деңгейде өз 
шешімін табады. Еғер бағыгтаушы желілік адаптер 
(маршрутизатор) деректердің улкен бөліктерін жібере алмаса, онда 
осы деңгейде ол бөліктер болшектенеді. Ал қабылдаушы 
компьютер оларды жинақтап, алғашқы қалпына келтіреді. Осы 
деңгейде жумыс істеуші бағытгаушы желілік адатітерлер шартты 
түрде үшінші деңгейдегі кұрылғылар (деңгейдің 081 үлгісіндегі 
нөміріне байланысты) деп аталады.

Желілік деңгейдегі хатгамаларға ІР/1Р у4/ІРу6 (Іпіегпеі Ргоіосоі), 
ІРХ (Іпіетеілуогк РаскеГ Ехсһап§е), ІРяес (Іпіегпеі РгоіосоІ 8есигі1у) 
хаггамалары жатады.

Арналыц деңгей (Уаіа Ііпк Іауег/ 081 үлгісінің бұл деңгейі 
желілердің өзара қарым-қатынасын физикалық деңгейде амалға 
асырады жэне пайда болатын кателіісгерді қадағалайды. Физикалық 
деңгейден алынған биттерді кадрға біріктіріп, бүтіндігін тексереді. 
Егер қателік табылса, сол кадрды қайтадан қүрады. Солай құрылған 
кадрларды желілік деңгейге жібереді. Жіберу барысывда бұзылған 
немесе оларды қабылдаған жайлы хабар түспеген кадрлар қайта 
жіберіледі. Жалпы, кадр - деректерді орналастыруға арналған 
логикалық үйымдаскан күрылым. Бүл желілік деңгейге деректерді 
жіберуді желілік бірігу арқылы қатесіз оқуға мүмкіндік жасайды. 
Көбінесе бірнеше өзара карым-қатынас жасайтын компыотерлер 
бөліп пайдаланылатын желілерде, физикалық тасымалдау ортасы 
бос болмауы мүмкін екендігі есепке алынбайды. Сондықтан да 
арналык деңгейдің мақсаттарының бірі тасымалдау ортасының



Гюстыгын анықтау болып табылады. Осы деңгейде жұмыс істеуші 
коммугаіорлар, кепірлер т.б. шартты түрде екінші деңгейдегі 
күрмлгылар (деңгейдің 081 үлгісіндегі нөміріне байланысты) деп 
агалады. Дегенмен, эр түрлі топологиялы желілерде хабарларды 
саналы тасымалдау үшін арналық деңгейдің функциясы жеткіліксіз. 
С ондықтап 081 эталондық үлгісінде бүл мәселе келесі желілік жэне 
іранспорпық дсңгейлерге жүктеледі.

Аркилмқ деңгейдегі хаттамаларға САЫ (Сопіюііег Агеа 
ЫсІ\У0і'к), Гісопеі, Еіһегпеі:, ЕАР8 (Еіһегпеі Аиіотаііс Ргоіесііоп 
8\^іісіші^), ҒООІ (ҒіЬег ВіхігіЬиіесІ Баіа Іпіегіасе), РРР (Роіпі-іо-Роіпі 
РгоІосоІ), РРРоЕ (Роіпі-іо-Роіпі Ргоіосоі оуег Е іһетеі) т.б. 
хаггамалары кіреді.

Фиткалың деңгей (рһувісаі Іауег). Ең төменгі физикалық деңгей 
сигналдарды тасымалдауға арналған. Физикалық деңгей өзінен 
жоғары жатқан барлық деңгейлерден гүсетін деректерді 
пісымалдайды. Бүл деңгейде вдұрыльтмдык емес деректер, яғни 
Ои ггер ағындары физикалық орта арқылы, мысалы, желіпік кабель, 
радиоэфир арқылы тасымалданады. Сондай-ақ, желілік 
чісымалдаушы мен желілік кұрылғы интерфейстері арасында 
•иектрлік, толқындық, оптикалық, механикалық жэне 
<|іункционалдық байланыс орнатылады.

Сонымен, физикалыд деңгей бір компьютерден екіншісіне 
битгерді жіберуге арналған. Биттердің мазмүнының бұл деңгейге 
катысы жоқ. Физикалық деңгей желілік кабель арқылы жіберілетін 
лрбір битгің үзақтығын жэне оның сэйкес электрлік немесе 
оигикалық импульсқа көшуін айқындайды. Бүл деңгейде 
разъемдердің типтері, концентраторлар, сигналдарды қайтарушы 
жэне медиаконверторлар анықталадьх. Жалпы, физикалық деңгей 
желіге жалғанған барлық қүрылғыларда қолданылады. 
Компьютерде физикалық деңгей функциясын желілік адаптер 
немесе тізбектелген портгар атқарады.

Физикалық деңгейдегі хаттамаларға ІЕЕЕ 802.15 (Віиеіоойі), 
ІІША, ЕІА К.8-232, ЕІА-422, ЕІА-423, К.8-449, К8-485, 08Ь , І80М, 
80М ЕТ/80Н, 802.11 У/І-Ғі, Еіһегіоор, С8М Ш і гасііо іпіег&се, ІТО- 
Т, Тгапзіегіеі, АКШС 818, <3.һп/0.9960 жатады.



Әрі қарай ТСР/ІР хатгамасын (Тгапзтіззіоп Сопігоі Ргоіосоі / 
Іаіешеі Ргоіосоі) карастырайык. ТСР/ІР хатгамасы Интернетге кең 
қолданылады. Бұл хаггама ашық жуйеге негізделген жэне жогарыда 
қарастырған 081 үлгісінің жуйелік архитектурасына сэйкес келеді.

ТСР/ІР хаттамасы эртүрлі орталы байланысты қамтамасыз 
ететін хаттамалар тобынан тұрады, яғни эртүрлі типті 
компьютерлер арасындағы үйлесімділікті орнатады. Бұл дегені, 
ТСР/ІР хаттамалар тобы кез келғен ёсешеу платформасында, кез 
келген амалдық жүйеде, кез-келғен компьютер моделінде жұмыс 
істейді. Бір сөзбен айтқанда, ТСР/ІР хаттамалары арқылы кез-келген 
компьютерді желіге қосуға болады. ТСР/ІР хаттамалары бір-бірімен 
стекте (зіаск) жумыс жасайды, яғни жоғарғы деңгейде жумыс 
жасаушы хаттама төменгі деңгейдегі хатгамаларды өз ішіне а.аады 
(инкапсуляция). Сонымен қатар, ТСР/ІР хаттамалары Интернет 
ресурстарын пайдалануға мүмкіндік береді жэне желі үшін 
өнеркэсіп аумағындағы бағытгаушы хаттама болып есептеледі. 
Кебінесе ТСРЯР желіаралық хаттама ретінде кең пайдаланылады. 
Сондықган ТСР/ІР желілік қарым-қатынас жасаудың стандартына 
айналып отыр.

ТСР/ІР хатгамалар стегі, 051 эталондык үлгісі сияқты 
деңгейлерге бөлінеді. Тек қана бұл жерде деңгейлер саны төртеу 
(жоғарыдан төменге):

•  қолданбалы (арріісаііоп);
•  транспорттық (ігапярогі);
•  желілік (пеіүгагк);
•  арналық (ёаіа Ііпк).

Осы деңгейлердің хаттамалары 081 эталондық үлгісінің 
функдионалдық мүмкіндіктерін толык атқарады. ТСРЯР хаттамалар 
стегінде ІР-желісіндегі барлық түгынушылардың қарым-қатынасы 
құрылады. Стек деректердің физикалык таралу ортасыиа 
байланысты емес.

Әрбір деңгей өзінің функционалдык жүктемесін орындайды. 
Әрі қарай осы деңғейлерді карап шығайык.



А{Шіі>іық іісңгей (Ііпк Іауег). Бұл деңгейді кейде желілік 
И М І * * Р ' | і р і К '  д с ц і с й і  деп ге атайды. Оған компьютердегі желілік 
ІЯЫіій мен ималдык жуйедегі сәйкес құрьшғы драйвері жатады.
I )іій|> кпсмми отырып, компьютердің желімен физикалық 
П и й м и і і ы і  і .і і і і . і н  гехыикалык жабдыктамасын құрайды.

Армііім.іқ дсңгейдегі хаттамаларға Е іһетеі, ШЕЕ 802.11 Ү/ігеІекз 
ІНһоиюІ, N1.11*, Токеп К.іп§, АТМ жэне МРЬЗ жатады.

Жиіііііін іһ-ңгей (пеЫюгк Іауег). Бұл деңгейді кейде желіаралык 
М|>ым и,ии.іііас деңгейі деп те атайды. Ол пакетгерді желі бойынша 
Іі|міум«и іійиалысады. Пакеттерді маршрутгарға бөлу осы 
Л#Мі «Идс іімалға асырылады.

К Т/ІІ’ хапамалар стегіндегі пакеттерді коммутациялау 
и і м и д і і с і .1 гасымалданатын деректерді бірнеше шағын пакеттерге 
Пплудоп гұрады. Пакеттер біріне бірі тәуелсіз, тек қана өзіне тэн 
М і  і і с  і і бар байланыс арналары арқылы, жыдцам тасымалданатын 
«и іи уйымдастырылады. Әрбір пакет баратын орнына тек өз 
миршругы бойынша жеткізіледі. Қабылдау орнында пакетгер 
кийпідаи біртұгас дерекке біріктіріліп, өз иесіне, яғни арналған 
«дрссагына берілуі тиіс.

(.'опдай-ақ, желінің жұмыс істеуін сенімді басқару мақсатында, 
шіарды бір ортальщтан басқармай, барлық түйінді компыотерлер 
(>ірдсй, тең құқықты етіп жасалады. Яғни эрбір желі торабындағы 
һомныотер, деректерді қабьщдау/жіберу істерін атқарумен қатар, 
ішсқа тораптардан келіп түскен хабарларды әрі қарай жөнелту 
иеннде, оларды басқаша адрестеу ісін де жүргізе алады.

Желілік деңгейдегі хатгамаларға ІР (Іп іетеі Ргоіосоі), ІСМР 
(Іііісгпеі Сопігоі Ме88а§е Ргоіосоі) жэне ІОМР (ІпСетеІ Огоир 
Мапа§етепі Ргоіосоі) хаттамалары кіреді.

Транспорттъщ деңгей (ігатрогі Іауег). ТСР/ІР хаттамалар 
сісііндегі бүл деңгей екі компьюгер арасындағы деректер 
агынының тасымалдынуы мен қолданбалы деңгейдің жұмыс істеуін 
камтамасыз егеді. ТСРЯР хаттамалар тобында екі транспорттық 
хаггама бар: ТСР (Тгапктікзіоп Сопігоі РгоіосоГ) және ІІВР (ІІзег 
!)аіа§гат Ргоіосоі).

ТСР хатгамасы екі компьютер арасында деректер ағыішн 
сенімді түрде тасымалдайды. Деректер желілік деңгей мүмкіндігіне



қарай пакеттерге бөлінеді, пакетгердін қабылданғаны туралы хабар 
келетін тайм-аут уақыты орнатылады. Осы денгейде деректер 
ағыны сенімді жеткізілгендіктен, қолданбалы деңгейде сенімділік 
мәселесі қаралмайды.

ІЮР хатгамасы қарапайым жұмыс аткарады. Бұл хаггамада 
деректер датаграмма ((1аіа§гат) деп аталатын пакеттерде жібереді, 
біракта олардың қабылданғаны туралы хабарды кұтпейді. Дегенмен 
бұл хаттаманы да пайдаланатын қосымшалар бар. Сондыктан 
сенімділік мэселесі қолданбалы деңгейге жүктеледі.

Колданбалы деңгей (арріісайоп Іауег). Бұл деңгейде негізінен 
Интернеттің әр түрлі қызметтері, сервистері жұмыс істейді. Бұл 
қызметтердің деректерді тасымалдайтын меншікті хаттамалары бар, 
мысалы, кызметі үшін НТТР хаттамасы, файлдарды
тасымалдау үшін ҒТР хаттамасы, электрондық пошта үшін 8МТР 
хатгамасы, қашықтықтағы терминал үшін Теіпеі хатгамасы, 
қашықтағы компьютермен қауіпсіз байланыс үшін 88Н хаттамасы 
және т.б.

Бұл деңгейдегі хаггамалардын көпшілігі компьютердің нақты 
портына біріктіріліп қойылған, мысалы:

• НТТР хаттамасына, порт 80 немесе 8080;
• ҒТР хагтамасына, порт 20 (деректерді жіберу үшін) жэне 21 

(басқару нұскаулары үшін);
•  88Н хаттамасына, лорт 22.

Сонымен бөлімде 081 эталондык үлгісі мен ТСР/ІР хаттамасын 
қарастырдық. Кейінгі кезде 081 эталондық үлгісі өте көп сыналып 
жүр. Қазіргі танда 081 үлгісі теориялық стандарт ретінде 
қаралғанымен, іс жүзінде ТСР/ІР хаттамасы қолданылып жүр. 
Сондықтан Интернеттің негізғі хатгамасы ретінде ТСРДР хаттамасы 
аталады.



2 II I VII 11.11 НКГІЗДЕРІ

2.1 \Уеһ-қужат құру технологиясы

Ии гсриеп ің \¥\У\Ү (\Үогк1 \Уіс1е \УеЬ) жүйесінін негізгі қызметі 
һ п ж с і г і  пкииратгы іздеу, жинау жэне экранға шығаруды 
уйымдіісімру. Оның экранда көрсететін мәяіметгері \¥еЬ-беггер 
і уріиде дайындалып сақталған, элеістрондық құжаттар. 
’ Іііскгроидық кұжаттың кэдімгі күжапан айырмашылығы, оньщ 
жаімлу <|>орматықда. \Ү\¥Ү/ қызметіндегі барлык гипермэтінді 
кужігггардмң жалпы бір қасиеті, олардың барльяъі НТМЬ тілінде 
ж і м м л г і і н . ІГГМІ. (НурегТехІ Магкир Ьап§иа§е) -гипермэтінді 
ічмцілсу тілі мэтіндерді \ҮеЬ-күжат (НТМ һ -құжат) түрінде 
(юіінелеуге арналған нұсқаулар жиынын анықтайды. Сонымен қатар 
УУеһ-қужатқа суретгерді, кестелерді түрлі түспен бейнелеу 
мумкіндіі ін береді. Р/еЬ-кұжатгар Интернеттің \¥¥Л'Л/ қызметімен 
оіргс дами отырып, оның соңғы технологияларымен үнемі 
киіықгырылып отырылады. Төменде тілдің Интернет конеорциум 
усышаи НТМЬ 4.0 нүсқасын қарастырамыз [1-4].

11’1'МЬ тілінде жазылған гипермәтіндік ісұжаттар браузер 
ісрпееінде ыкшам түрде көрсетілгенімен, НТМЬ тілі мэтіндерді 
пішімдеп көрсету тіліне жатпайды. Ол гипермәтіндердің атқаратын 
м.пметш анықгап, оларды түтынушыға бейнелеп жеткізетін тіл 
полып есептеледі. У/еЬ-құжаттар тұгьшушы мониторының 
мумкіндіктеріне карап, браузермен эртүрлі бейнеленуі мүмкін. 
( 'онымен, гипермэтіндерді осылай байланыстыра отырып 
Ьелплейтін мүмкіндікті беретін НТМЬ тілі. Оның дұрыс нэтиже 
лпуды қамтамасыз ететін өз заңдылыктары мен ережелері бар.

\¥еЬ-құжат файлдары .һ іті немесе ,һ (т  кеңеймесі бар мэтіндік 
і|і;ійлдар. Оларды құруда қарапайым мэтіндік редакторлардан 
паіідалануға болады. Мысалы: М8 \¥ іпсіо\үз ортасында Иоіераё 
(Ьлокнот) редакторы.

Біракга \УеЬ-құжаттарды арнайы НТМЬ-редакторларда кұру 
мцгайлы. НТМЬ-редакторлар екі топқа бөлінеді:

« АЗСІІ-редакторлар (АЗСП-едііогд, Зоигее есіііогз);
• \УҮ8І\УҮО-редакторлар (\¥Ү$І\УҮ<:}-есііІогз).
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АЗСІІ-редакторлар қарапайым мәтіндік редакторлар. Тек олар 
НТМЬ-құжаттарды қүруға арналған қосымша мүмкіндіктерге ие. 
Оларіа ХУеЬЬег, М асготедіа НотеВіІе, ВагекҮ/аге НТМЬ АиЙюг, 
У/еЬЕіІіг редакторлары жатады.

ІҮҮБШҮС-редакторлар НТМЬ-күжапарды дайындалу 
барысында терезеде көру, қүжатқа алдын-ала дайындалған 
шаблондарды қосу мүмкіндігін береді. Редакторлар қосымша терезе
-  браузерлермен жабдыкталған. Оларға Місгозой ҒгопіРа§е, 
Кеізсаре Кауі§аіог ОоЫ редакторлары жатады.

ДУеЪ-бр аузерлер НТМЬ тілінд£ Іпіетеі желісіне арнад 
жазылған \УеЬ-сайттарды паракгап көру, оқу мүмкіндігін береді. 
^еЬ-браузерлер ішінде ең көп таралғандары Іп іетеі Ехріогег 
(Місгозой), Орега (Орега ЗоЩуаге АЗА) және Могіііа ҒігеҒох 
(МогіІІа Согрогаііоп) (3-5 суретхер).

Браузерлердің негізгі атқаратын қызмеітері:
Браузердің негізгі функңионалдық қызметтері төменде 

көрсетілген [4]:
•  инфрақүрылым арналары арқылы \¥еЬ-сайт орналасқан 

-сервермен НТТР хатгамасы арқылы клиент-сервер типіндегі
байланыс орнату;

•  Көрсетілген ІІКЬ-адрестері бойынша Ү/еЬ-сайтты барлык 
\УеЬ-парақгарымен жедел жадыға жүктеу;

• У/еЬ-сайттың НТМЬ-кодындағы тэітерді атрибуттарымен 
қоса нұскау түрінде орындау;

•  \¥еЬ-сайгты браузер баптауына сәйкес монитор зқранында 
бейнелеу;

• ^еЬ-сайтты ЦКЬ-адрестері бойынша орындалуын бақылау 
жэне жүктелген еЬ-нарақтарын қайта жүктеуді жеңілдету;

•  жүйенің өзге сервистік қызмег хаттамаларымен үйлесімді 
жұмыс атқаруды ұйымдастыру.
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М н  |'м і» |л ігг  »п м »ттер і 
»ММ*п 

•йі*#** т*»мн.іыі.і 
» ) М і >мми и *іщі|і ішшмиеу тагтері 
ІМк||««П« т«ц.)>П«-и Лайдаланү 
І Н М |* * м » н .  і*лр(>ді-н !і«йдалаяу 
ЦЦММ Мф»> *«н* "Ггк.лыітер енпэ? 
Ч М  Ц > м т  ► *т.віі 411 пайлапаяу 
• * І  I * (̂••ІІммак іи&ипану
#«Я»«М<к 4>*1 >МЯІ і ау і гккологиясы 
> •*  і*мпччн мк. ыиыц и;лси*ттері 

<«*•*><<> »ф«< іі«
і>і»>НН іиігіттирлары 
.Ц.ініг

І*іМ’ *уЛ«> імрм *умгк; істеу 
Мчям»!»»'! «дсчігттгр

ЧУрЬ д іп п іііі тррміпа • \\> Ъ  (И нтериетгін  \У\У\У - \Уог1<1 ТОёе Н ’еЬ хь ізм етін щ  
қы пқяр тил гяк  <«іі) ж вн е агы.шиын тілінің  д т я й н  (Лехіеп -  ж обяляу, кұрясты ру: 
куру) гөэдгрінщ  б»ріг)і аркы лы  гуы ндап, «ҮУеЬ-вдеклтты квр кем  к ұр асты ру» д«ган  
м п ги н а в ы  білдіреді,

Д к э я й н  св>і к ү ң я « л ік п  вм ірдс - о б ъ в к т т і ж о б ал а у , я г н н  ж а ц а  к ү р ы л г ы н ы , к у рал - 
гя й м а н д а р д ы  к « р к « м  к у р ж іы р у  д е г е н  к е л  м м ы и а л ы  т ер м н н  р е та ід е  
қ о д ц а н ы л й д ы . О н ы ң  н с гп г і м я к с я т ы  -  о б ь е к т т і қ о л д а н у ы н а  к а р а й  к в р к ем д е у , 
п ін іім д еу . К л а г с н в в л ы х  д ю а й н  к в р к е м о п е р ін е н  \\> Ь -д іп а й іш ы я  а й ь г р м м ііы л ы г ы , 
м у х д а  х а л а м , бояу , м о л ьб ер т  си я ж ты  к ұ р я л -с эй м а н д я р д ы н  о р н ы н » , к ом п ь і«т«рл )к  
ку р ал -са й м а н д а р  -  б ағд ар л я м ал а у  ж үА ел«рі, ^У еІі-редякторлар, г р а ф и к а л ы қ  
п р оц есгорд и р , а к и м а т о р л а р , ц и ф р л ік  ф о т о а п п а р а т т а р , с к а н г р л е р  т.с.г. 
л ай щ ал а н ы л а д ы .

С о н ы м ен , ^ е Ь - д и іа й и  — Г Г -техн ол огн я л яр  (к о м п ью те р  и ы и я  мсана а қ п я р а т т і іИ  
т ех н о л о гн я л л р ) , а р н а й ы  б а г д а р л а м я л я у  г іл д ер і (Н Т \Й ,, ,І*уа£слр<, РМ Р, Регі.
С++) ж в и е  ж е л іл ік  те* н в л о г к я л * іі (С 8 8 . С С І, 851) н е г п ін д е  к ү р ы л г а н  
х в р к « м « н е р д ін ж а н а  тү р і б о л ы п  есеп тел ед і.

Сурет 3 - МІСГ080Й Ілістеі Ехріогег браузері

л«
Вцджйты Ліггрумвмты Спраека

•ч ЛІ -и/ -ІІ о Я9йти Домой Папвли Иомпкв К*скад Голос
шмшт

I -1.‘ !•>' І ^ ж ат КІТҮ текнолсгиясы  

|\\ісЬ. игжйтид>ы лы »М.

|ц  1 Мі- плінін м апнді и т зм д еу  г я ч гчг 

[н IМ І- ттліндс т ік щ р р яе н  паЯдалану 

и'і;Ь-ккжатка сштемелер. сурет жэне
I
Л^гЬ-іде-жагта хгес«лерд«н_ пййдгшая^; 

А і - І і уж атта  кзлы птараамцгмйддвх
тта і>реВмдерден 

«лДяал»яу

*!УЖЯ1

| і апсь-с-ыалар 

|Пайлаланы лган зд еь

Назарықъг»» үсыныяип слыртта элкхтрьндық окупыкга л?*еЪ-к£жат курылымы, НТМЬ 
пяініа мегогі тэгтері мғн ятрибуттары снпггтапып, нысашдармвн кврнекі түрде бершгеа. 
Соныыек ВДтвр ■'ЛІеЬ-кұжаткд сштемеяер, суреттер иея обьекттер енгау, НТМЬ тілінде 
тіэіащврден, кестелердек, калыптардан кзне фраймдерден пайдал&ну адістері, С35 
технояогнясы және ояын клсиегтері сипаттаппн

Біэдің мекен-жайымыа. НГыыкент кдласы. Дулати квшесі. 139
М.А.у«о* к ы я а » »  Оатүгтж К,аэау;таи мемяехепік уаиверснтеті, "Ияформатнха" 
кафедрасы

Сурет 4 - Орега браузері 
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граммллау теи т.ю гн ясы  ЫогіИа ҒІгеСаи
фвйп фаека Вид Журклп |а>сладки Мнструивнты £правка

В̂Жіі

-С [ ІІ. ШІ 
ІІ 1̂1 е І I ГГІ Д|

/ 1М_1 II і ;

ы с к ір о л ,іы к  аи ы кгам алы к  ж үис

ОІ - программалау технологиясы

Статикалық интерфейс ретінде мәтіндік немесе 
НТМЬ-редактормен күрылган НТМЬ-қужатгы 
айтамыз. Әдетте бұл интерфейс жріыс 
барысында тұрақты турін сақтайды.

Динамикаль||с интерфейсте НТМЬ-кумопха 
арнайы программа (с§і-модуль) енгізіліп, ол 
серверлік компьютерде орындалады. Нәтижеде 
тұтынушы интерфейсі жұмыс барысында езгеріп 
отырады.

Сонымен, ушін интерактивтік интерфейс
анықтамасын төмендегі түрде анықтауга болады, 
ягни тұтынушының интерактивті интерфейсі 
ретінде статикалық немесе динамикалық түрде 
құрылган, деректер алмасуга арналган 
НТМЬ-құжаггар тізбегі айтылады. Іс жүзінде 
клиенггік компьютер мен сервер арасында 
деректер алмасатын кез-келген НТМЬ-қужат

Сурет 5 - Могіііа ҒігеҒох браузері

НТМЬ тілінің мәтіндсрді белгілеу нұскаулары тэг (Іа§) деп 
аталады. Тэг символдар тізбсгінен тұрады. Барлык тэг < (кіші) 
символынан басталып, > (үлкен) символымен аяқталады. Осы 
символдар ішіне цызметіиі соз -  тэг орналасады. Әрбір тэг өзіне 
тэн бір арнаулы қызмет атқарады. Оларды жазуда бас әріпті де, кіші 
әріптерді де қатар қолдануга болады, әріптер бірдей қабылданады. 
Браузер мэтінді монитор терезесінда көрсеткенде тэгтер 
бейнеленбейді, тек олардың құжат мэтініне тигізетін эсері ғана 
білініп тұрады.

НТМЬ тілінің эрбір тэгі эдетте құжаттың белгілі бір бөлігіне 
гана әсер етеді. Осыған орай екі тэг қатар қолданылады: бірі -  тэгті 
ашады, екіншісі -  жабады. Ашатын тэг белгілі бір нұскауды 
бастайды, ал жабатын тэг — оны аяқтайды. Жабу тэгінің алдына / 
(қиғаш сызық) символы жазылуы тиіс. Кейбір тэгтер магынасына 
орай жабылмауы да мүмкін.

Тэгтердің мэтінге тигізетін эсерлерін түрлендіруде олардың 
атрибуттарынан пайдаланады. Әдетте атрибуттар ашылу
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I іі і грпі/н* кечдесіп, косымша кызметші сөздерден тұрады. Көбінесе 
(іірііііуі пі|) " (кос тырнакша) символдары ішіне жазьшған мэнімен 
П»Ч»ілі*ді. Д ірибут мэні оның қызметші сөзінен = (тевдік) символы 
й|шіііііы болініп жазылады.

УУеһ-қү-жатта түсініктеме жазу үшіи <!-- с о т т е п і —> тэгінен 
іііійдаііамамыз. Түсініктемеде жазьшған мэтін немесе тэг 
оцдсіімсйді, яғни браузер терезесіне піыкпайды. Түсініктемені 
иужип ыц кез келген жеріне жазуға болады.

2.2 \ҮеЬ-қүжат қүры лы мы

\УеЬ-қүжатгы қүрудан алдын, оның қай тілде жазылғанын 
Праучср үшін анықгау қажет. Ол үшін қүжаттың басьша

■ кіосіуре һ іт і  риЬііс”-//\ҮЗС//0{сі НТМЬ 4.0//ЕЫ">

•і.чгін орналастырамыз. Бүл қатар қүжаттьщ НТМЬ 4.0 тілінде 
жаіылғанын білдіреді.

\ҮеЬ -кұжат қүрылымы төмендегі негізгі тэгтерден түрады: 
<һ(т1>
<һеасі>
'1і(1е> тацырып <Лі11е>

</һеа<1>
<Ьоду> 
негізгі бөлім 
</Ьосіу>
</Ыт1>

\’у,,еЬ-құ:жат <һітІ> тэгімен басталып, сәйкес </Ыт1> тэгімен 
аякталады. Осы екеуінің арасына қүжатгың тақьірыбы жэне негізгі 
бөлімі орнаяасады.

Құжаттың такырыптык бөлімінде төмендегі тэгтер кездеседі:
•  <һеасІ>
• <гіі1е>
• <Ьахе>
• <теІа>
• <зІу1е>
• <1іпк>



Құжаттың тақырыптық бөлімі <һеас1> жэне </һеасі> тэгтерінің 
ортасына орналасады да, жалпы кұжат жайлы мәлімет береді. Бұл 
бөлім браузер терезесінде бейнеленбейді. Әдегге бұл бөлімде <ііі1е> 
және <ЛіЙе> тэітерімен шектелетін құжаттың ресми тақырыбы 
жазылады. Браузерлер бұл атауды браузердің терезе такырыбында 
жазылатын файл аты есебінде пайдаланады.

<Ьазе> - т э г і  У/еЬ-құжатгың ішкі бумалары мен файлдары үшін 
негізгі ІІКЬ-адресін жазуға арналған. <Ьазе> тэгінің жабылу тэгі 
жоқ. Тэг төмендегі атрибутгарға ие:

• һгеі' -  атрибуты құжаггың негізгі ІЖЬ-адресін анықгайды. 
ІІКЬ-адрес толық көрсетілуі тиіс;

•  Іаг§е1: -  атрибуты сілтемеде көрсетілген кұжаттыц бейнелену 
фрейм терезесін анықгайды. Егер атрибут жазылмаса негізгі терезе 
түсініледі.

Мысалы: <Ьазе һгеҒ="ҺІІр://(1отеп.ги" Іаг§еІ:=="ігате1 ’>

< теіа>  -  тэгі \УеЪ-кұжат жайындағы ақпарат беруге арналған. 
Бүл ақпаратты іздеу серверлері қүжатгы индекстеуде пайдаланады. 
<те1:а> тэгінің жабылу тэгі жоқ. Тэг төмеидегі атрибуггарға ие:

•  һйр- еяиіу="гей“е8һ" -  атрибуты браузерге сопіепі атрибутында 
берілген уақыт аралығында көрсетілген қүжатка өту керектігін 
көрсетеді; сопІепІ=”питЪег” -  берілген уақыт; иг1="иг1-адрес" -  һіір- 
еяиіу атрибуты үшін адресі;

•  паше—'дезсгіргіоп/кеулуогііз" -  атрибуты браузерге сопіепі 
атрибутында құжатгы сипаттау немесе түйінді сөздер тізімі 
берілгенін аныктайды; соп4епі='Чех(/'мэндер тізімі" -  атрибут мәні 
сіезсгірііоп болғанда қүжаттың сипатгалуы, ал атрибуі мэні 
кеутуогйз болғанда түйінді сөздер тізімі беріледі.

Мысалы: <теіа һіір-е^иІУ="Сопіепі-Туре" сопіепі=:"іехі/һіт1">.

<зіу1е> тэгі қүжатқа стильдер кестесін (С88 -  Саясасіе Зіуіе 
8һееі) енгізуге арналған. Стильдер кестесінде абзац, мэтін, тақырып 
сияқты түсініктердің жалпы пішімдеу стильдері анықталады. Тэг 
</зіу1е> тэгімен жабылады. Тэг төмендегі атрибуттарға ие:

• іуре -  міндетті атрибут. Ол стильдер кестесінің МІМЕ-тинін 
анықгайды. Әдетте атрибуттың мэні ретінде "іехі/сзз" жазылады;

•  ііііе -  атрибуты пайдаланылатын стильдер кестесінің атын 
анықтайды.
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■ 11 п к • тсгі құжатты желідегі басқа \¥еЬ-кұжаттармен 
ГіпІІіііііімстырады. Тэггің жабылу тэгі жоқ. Тэг төмендегі 
ііі|іпПуттарпі ие:

• һгсГ- атрибуты байланысу файлының игі-адресін анықтайды;
• Іуре -  атрибуты байланысу файлының МІМЕ-типін 

пііі.іқтайды;
• геі -  атрибуты игі-адрестегі файлмен байланысу типін 

иорсстеді. геі атрибуты төмендегі мэндердің бірін қабылдайды:
■ кіуіезһееі -  стильдер кестесімен байланысуды көрсетеді. 

Һрау іср һгеГ атрибутында көрсетілген стильдер кестесін жүктеп, 
Һүжатта пайдаланады;

■ һоте -  сайттың негізгі \ҮеЬ-қүжатын аныктайды;
■ Іос, сопіепй -  қүжаттың негізгі мазмүны сақталатын файлды 

апықтайды;
■ іпсіех -  индекстік іздеу серверлеріне кілттік сөздер тізімін 

сақтаушы файлды көрсетеді;
• §1о88агу -  қүжаттқа тиісті терминдер тізімі сақталатын 

і|)айлды анықтайды;
■ соругі§ҺІ -  сайттың құжат авторлары жайында деректерді 

сақтаушы файлын көрсетеді;
■ ир, рагепі -  иерархиялық ағашта өзінен жоғары түрған 

құжатты анықтайды;
■ сһііё -  иерархиялық ағашта өзінен төмен тұрған құжатты 

анықтайды;
■ пехі: -  құжаттар тізбегіндегі келесі қүжатты көрсетеді;
■ ргеуіоиз -  қүжаттар тізбегіндегі өзінен алдыңғы құжатты 

көрсетеді;
■ Іазі, епсі -  қүжаттар тізбегіндегі соңғы қүжатты көрсетеді;
■ ГіГ8І -  құжаттар тізбегіндегі бастапқы қүжатты көрсетеді;
■ һеір -  түсініктеме сақталатын файлды анықтайды.

Мысалы: <1іпк ге1="һоте" һгеГ="іпсісх.һІтГ>
<1іпк геІ=="8Іу1е8һееп" Іуре=="1ехі/сз8" һгеГ=="Я1ея/из-іЬг.с8х">

Қүжаттың негізгі бөлімі <Ьос1у> жэне </Ьосіу> тэгтерінің 
ортасында жазылады. Негізгі бөлімде құжат мәтіні, кестелер,

Ммсшім: • кіуіс (.урс='ЧехІ/с58" іШе="зІу1е1"> стильдер </8Іу1е>



суреттер, сілтемелер сзйкес тэгтермен өрнектеліп жазылады. 
Сонымен қарапайым кұжат көрінісі мынадай түрде болады:

<ҺІт1>
<һеасі>
<1іі1е> \ҮеЬ-бағдарламалау </Ііі1е>
</һеасі>
<Ьос1у>
НТМЬ негіздері <
</Ьосіу>
</ҺШі1>

Жоғарыда көрсетілген <һіт1>, <һеасі>, <Ьо<іу> тэгтері НТМЬ 
тілінде бекітілгенімен, оларды жазбаса да болады, біракта алдын- 
ала тұтынушының қандай браузер пайдаланатыны белгісіз. 
Сондықтан \¥еЬ-құжат құрылымы олардың толық болуын талап 
етеді. Әйтпесе кейбір браузерлер ШеЬ-құжагты терезеде дұрыс 
бейнелемеуі мүмкін.

Негізгі бөлімде қолданылатын <Ьосіу> тэгінің атрибуттарын 
қарастырайық:

• ІсхІ="түс" -  мэтін түсін анықтау;
• Ь§со1ог="түс" -  фон түсін анықтау;
• 1іпк="түс" -  қаралмаған сілтеме түсі;
• УІіпк="түс" -  қаралған сілтеме түсі;
• а1іпк="түс" -  тұтынушы таңдаған уақыттағы сілтеме түсі;
• Ьаск§і'оипс1="ІІКЬ-адрес" -  фондық сурет адресі.

Мысалы: <Ьос1у Ъаск§гоипсі="Шеі/згаГО1 іехі="#0000ҒҒ">. 
Мұнда фондық обой ретінде §гаГО 1 ,«ІГ файлы алынған.

Түсті анықтауда түстердің КСВ (гесі, цгсеп, Ыие) моделінен 
пайдаланып, түстің ағылшынша атын немесе ои алтылық санақ 
жүйесіндегі мэнін береміз. Түс гесі-қызыл, §гееп-жасыл, Ыие-көк үш 
бояудың араласуынан гұрады. Араласу молшері он алтылық сан 00- 
ден басталып ҒҒ-санымен аяқталады. Он алтылық сан алдына # 
символы жазылады (сурет 6).

Мысалы: <ЬосІу Ь§со1ог="#008000">. Терезенің фоны ретінде 
жасыл түсі алынады.



іүсі
қара Ыаск
ғүшс зікгег
ікулгін £гау
ақ Уһгіе
іқоңыр :шагооп
қызыл ;ге4
сирень іисһзіа
сия кек :ршр1е
ж асы л ,§гееп
;ашықжасыл :1іше
зайтүн оіі̂ е
сары уеііо^
'көк ;Ыие
|ТОҚ көк :пачу
іжасыл-күлпн геаі
іауа көк Іадиа

сандық мәні 
#000000 

#С0С0С0 
#808080 

#ғғғғғғ 
#800000 

#ҒҒ0000 

#ҒҒ00ҒҒ 

#800080 

¥008000 

#00ҒҒ00 

#808000 

...#ҒҒҒҒ00
#ооооғғ
#000080
#008080
#00ҒҒҒҒ

түсі

Сурет 6 - Негізгі түстер кестесі

2.3 НТМЬ тілінің мәтінді пішімдеу тэгтері

Егер бірнеше қатарлы мэтінді құжаттың ішінде теріп, оны 
браузермен қарасақ, мэтін бір түрлі пішімді шрифтте жазылып, 
қатарды тасымалдау амалдары орындалмайды. Мэтін браузер 
терезесіне сиғанша жазылып, кез-келген жерінен келесі қатарға 
тасымалданады, яғни мэтін пішімдеуді талап етеді.

Мэтіндік бөлікті пішімдеу тэгтерін қарастырайық. Оларға 
гөмендегі гегтер жатады:

• <һп> (һеасісгх )
• (рага§гарһ)
• < сііу> (сііу іх іоп )

• <асісіге85і>

• <Ыокециоіе>
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• <Ьг> (Ьгеак)
• <һг> (һогі.чопіаі гиіе)
• <рге> (ргеГогшаПес! {ехі)
• <сепСег>

<һп> тэгі мэтін тақырыптарын деңгейге бөледі. Барлығы болып 
шрифт өліиемімен бөлектенетін алты деңгей бар, яғни и = 1..6. 
Бірінші деңгей ең үлкен өлшемді%ірифттермен беріледі. Олардың 
көмегінде тақырыптар мағынасы бойынша реттеледі. Тақырып 
</1іп> тэгімен жабылады. Тэгтің аіщп атрибуты тақырыпты Іей - сол 
жақ шетке, гі§һ1 - оң жақ шетке жэне сепіег -ортаға туралайды. 

Мысалы:
<Һ1 аһ§п="сепІег"> тақырып 1</Һ1>
<Һ2 а1і§п="сеп1ег"> тақырып 2</һ2>
<ҺЗ а1і§п="сеп1ег"> такырып 3</Һ3>
<Һ4 а1і§п="сеп1ег"> такырып 4</һ4>
<Һ5 а1і§п=”сеп(ег"> такырып 5</һ5>
<Һ6 а1і§п="сеп1ег"> такырып 6</һ6>

деп жазсақ, браузер терезесінде темендегі сөздер пайда болады:
тақырып 1
тақырып 2
тақырып 3
тақырып 4
тақырып 5
тақырып 6

<р> тэгі жаңа абзацты ұйымдастырады. Мәтінді келесі қатарға 
көшіріп, абзацты алдыңғы мэтін қатарларынан бөліп тұрады. 
Абзацты </р> тэгі жабады. Тэгтің а1і§п атрибуты абзацты Іей-сол 
жақ шетке, гі§ҺІ-оң жақ шетке, сепіег-ортага жэне ]и8ІіГу-екі жақ 
шетке туралайды.

Мысалы: <р а1іёп=”)и8ІіГу"> мэтін </р>.

< с і іү >  тэгі мэтінді логикалық түрде бөлектеу мүмкіндігін береді. 
Браузер бұл бөлікті логикалық объект деп түсінеді. Ол объектпен 
динамикалык іс-эрекеттер орындай алады. Мэтінді < /с ііу >  тэгі
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*»Пйдм Г ігиң иіі^а агрнбугы мәтінді ІеГі-сол жақ шетке, гі§һі-оң 
М й К  і і і с і к г . с о і Н с і  -ортага жэне іикіііу-екі жақ шетке туралайды.

Мыічыім: • (1 іV іі1І£п="1ей"> мэтін </сііү>.

• йіі(ІГ(Ш • і ігі мэтінді пошталық адрес ретінде сипаттайды. Көіі 
О|імуюрло|) мотінді курсив шрифтпен бейнелейді. Мәтінді

/мііііом • і и і жабады.
М мсалм ас1с1ге88> Шымкент, 21-мкрн, 14-12 </аскігез5>

•Ыоксі]іюІе> іэ іі мэтінді цитата ретінде сипаттайды. Браузер 
ісроісде циіатаны абзац сияқгы бейнелейді. Цитатаны
■ /Ыокс-цио1е> тэгі жабады.

Ммсалы: <р> Абайға пародия <Ьг> <Ыоке^иоІе>
Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай <Ьг>
Қыстмц басы бірі ерте, біреуі жай <Ьг>
Осы екі айда бір қызбен таныстырып <Ьг>
• ашық қылып, ажыратқан, құдайым-ай!
• /ЫокеяиоІе> </р>

• һг> тзгі қатарды тасымалдау амалын орындайды. Бұл тэг 
жабылу тэгісіз жазылады. Мысалы: <р> мэтін 1 <Ьг> мэтін 2 <Ьг> 
м.ігш 3 </р>.

<һг> тэгі мзтінге горизонталь сызық енгізеді. Тэг жабылу тэгісіз 
жа и.шады. Тэг төмендегі атрнбуттарға ие:

• аіі^п -  атрибуты сызықты Іей-сол жақ шетке, гі§һі-оң жақ 
міс гкс және сепіег-ортаға туралайды;

• зіге -  агрибуты сызықіъщ қалыңдығын пиксельде анықтайды;
• шісһһ -  атрибуты сызық ұзындығын пиксельде немесе терезе 

сіііиің пайызында анықтайды. Егер көрсетілмесе 100%, яғни 
гсрезенің толық ені алынады;

• гккһасіе -  атрибуты сызықты көлеңкесіз шығарады;
•  соіог -  сызық түсін түстердің К.ОВ моделінде анықтайды.

Мысалы: <һг а1і§п="1ей" \үісііһ="80%" зІ2е-"2’’ позһас1е>.

<рге> тэгі абзацты сол жазылған пішімделген күйінде, өзгеріссіз 
браузер терезесінде бейнелейді. Мэтін шрифті моношрифг типінде,
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барлық әріптердің ені бірдей өлшемді болады. Абзацтаіы бос 
орындар саны мен сөздерді тасымаддау өзгеріссіз жазылацы. 
Абзацты </рге> тэгі жабады.

Мысалы: <рге> мэтін </рге>.

<сеп(:ег> тэгі мэтін фрагментін бөлектеп, браузер терезесінде 
ортаға жазуға арналғаи. Мәтінді </сепІег> тэгі жабады.

Мысалы: <сеп<:ег> мэтін </сеп(:ег*\

Мэтінді пішімдеу тәгтерін карастырайық. Оларға төмендегі 
тегтер жатады:

• <Ъазе&п1:>
• <ГопІ>
• <і> (ііаііс)
•  < ет>  (егарһазіз)
•  <Ъ> (ЪоШ)
•  <8Ігоп§> (зігоп^ег етрһавіз)
• <и> (ипёегііпе)
•  <8> (8(гіке)
• <Ъі§>
•  <зта11>
• <8ир> (зирегзсгірі)
• <зиЪ> (зирегксгірі)
•  <со<іе>, <затр> (затріе)
• <іі> (іеіе іуре)
• <кЬсі> (кеуЪоагё)
•  <уаг> (уагіаЫе)
• <сі1е> (сііаііоп)

<Ьазе&пІ> тэгі құжат мәтгаінің негізгі шрифтін аныктайды. 
Бірақта мэтіннің кез-келген жерінде шрифтті <іопІ> тэгімен 
өзгертуге болады. Тэгтің жабылу тэгі жок. Тэг төмендегі 
атрибуттарға ие:

•  зіге -  міндетті атрибут. Негізгі шрифтгің өлшемін анықтайды. 
Қабылдайтын мэндері:

■ абсолют мэн: 1-ден 7-ге дейінгі бүтін сандар. Щрифт өлшемі 
браузерге байланысты түрде атрибуттың мэніне сэйкес үлкейеді;
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■ 1'йііыеіырмшіы мон: -7-дсн +7-ге дейінгі бүтін сандар. Шрифт 
«МНІІ9МІ Ориулецдіц псгімі шрифт елшеміне салыетырмалы түрде 
іМНЧЧ';іі I с ц  і болса үлксйеді, ал -б олса  кішірейеді;

• Іікч1 ш рпбу іы исгізгі шрифттің типін анықтайды.

Мысши.і: ■ ЬахсГопІ 8Іге=2 Гасс "Тішс8 Ис\у К.отап"> .

іо ііі ■ г)гі мотін шрифтінің типін, өлшемін жэне түсін 
иінчнсді. і ')г  </ГопГ> тэгімен жабылады. Тэг жабылғасын шрифт 
"ІіммЧоиі ■ тэгіндегі мэндерді қайтадан алады. Тэг төмендегі 
Ні|МПіуі іарга ие:

• ,чі/с - атрибуты шрифттің өлшемін анықтайды. Мәндері:
■ іібсолют мэн: 1-ден 7-ге дейінгі бүтін сандар;
■ салыстырмалы мэн: -7-ден +7-ге дейінгі бүтін сандар;
• Гасс -  атрибуты шрифттің типін анықтайды;
• соіог -  атрибуты шрифттің түсін анықтайды.

Мысалы: <Гопі: Гасе="Агіа1" со1ог=="#Ш000"> мэтін </Гопі> .

Могін шрифті Агіаі типінде қызыл түспен жазылады.

Мысалы: <ГопІ: Гасе="Уегс1апа" со1ог=="#0000ГҒ’> мэтін </ГопІ>.

Мэгін шрифті Уегёапа типінде көк түспен жазылады.

<і> тэгі мэтінді курсив шрифтпен бейнелейді. Тэг </і> тэгімен 
жабылады. Мысалы: <і> мэтін </і>.

<сіп> логикалық екпін тэгі. Мэтінді логикалық гүрде бөлектеу 
мүмкіндігін береді. Әдетте мэтін браузер терезесінде курсив 
шрифтпен жазылады. Мағынасы жағынан <і> тэгіне жақын. Тэг 

/ст>  тэгімен жабылады.
Мысалы: < ет>  мэтін </ет>.

<Ь> тэгі мэтінді жуан шрифтпен бейнелейді. Тэг </Ь> тэгімен 
/ічлбылады. Мысалы: <Ъ> мэтін </Ь>.
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<8Ігоп§> күшейтірілген бөлектеу тэгі. Мэтінді логикалық түрде 
бөлектеу мүмкіндігін береді. Әдетте мэтін браузер терезесінде жуан 
шрифтпен бейнеленеді. Мағынасы жағьгаан <Ь> тэгіне жақын. Тэг 
</8Ігоп§> тэгімен жабылады.

Мысалы: <$Ігоп£> мэтін </8Ігоп§> .

<и> тэгі мэтіннің астын сызады. Тэг </и> тэгімен жабылады. 
Мысалы: <и> мэтін </и>. (

<8> тэгі мэтінді жазып, үстінен сызады. Тэг </§> тэгімен 
жабылады. Мысалы: <8> мэтін </§>.

<Ьі§> тэгі мэтіннің өлшемін шамалы үлкейтіп бейнелейді. Тэг 
</ЬІ§> тэгімен жабылады.

Мысалы: <Ьі§> мэтін </Ьі§>.

<8ша11> тэгі мэтіннің өлшемін шамалы кішірейтіп бейнелейді. 
Тэг </8та11> тэгімен жабылады.

Мысалы: <вта11> мэтін </зта11>.

<вир> тэгі мэтіннің өлшемін шамалы кішірейтіп, дәреже сиякты 
жогарыға бейнелейді. Тэг </кир> тэгімен жабылады.

Мысалы: <8ир> мэтін </8ир>.

<виЬ> тэгі мэтіннің өлшемін шамалы кішірейтіп, индекс сияқты 
төменге бейнелейді. Тэг </8иЬ> тэгімен жабылады.

Мысалы: <8иЬ> мэтін </8иЬ>.

<со(1е> тэгі формула немесе программа кодын жазуда 
қолданылады. Тэг </со(1е> тэгімен жабылады.

Мысалы: <сосіе> у=а*хА2+Ь*х+с </'сосіе>.

<М> тэгі мэтінді моношрифт типінде, барлық эріптердің енін 
бірдей етіп бейнелейді. Тэг </«> тэгімен жабылады.

Мысалы: <М> мэтін </М>.
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•МмЬ н іі  іүіыііуіпы иерыетакггадан еніізуі қажет болған 
Ш м м і тиіуди қолданылады. Мәтін браузер терезесінде 

іииімде Оейнсленеді. Тэг </кЬ(і> тэгімен жабылады.
Мм і<йііЫ * кЬП - м.үіін </кЬс1>.

«*УИИ і »і і і і с і і  мәтінде айнымалыны белгілеуде пайдаланады. 
МіІІМ П(ійуи'|’ ісрозесінде курсив түрінде бейнеленеді. Тэг </уаг> 
ИІІМИІ ШйПытіді.і.

Мыік іц.1 уаг> мәтін </уаг>.

►»і|І# і іі і кысқа мэтінді цитага ретінде сипаттайды. Цитата 
Й|Му іи| і ірцпссінде курсив түрінде бейнеленеді. Тэг </сііе> тэгімен 
МАмияды

Мьніі н і.і : ■ сі(е> мәтін </сі(е>

1,4 ІІ ГМІ. гілінде тізімдерден пайдалану

\^сІ>-к;үжатга ақпаратты ықшам түрде бейнелеуде тізімдерден 
Н й М и п м і і і і і і д ы . Тізімдер екі түрге бөлінеді:

• іюмірленген;
• млрксрленген.

11 имдерді күру тэгтерін қарастырайық. Оларға төмендегі теггер

• ііі> ишогіесі Іікі
• ■ оІ> огсіегесі Ііві
• 1і> ІІ8І і іе т
• ■ тепи><сііг>
• ■ (11> (ІеҒтігіоп Іізі:
• (ІІ > сіейпіііоп Іегт
• <сіс1> сІеҒшіііоп сіексгірйоп

иІ> тэгі маркерленген тізім қүрады. Тэг ішінде бірнеше <1і> 
і іі і срі қолданылуы тиісті. Тэг </и1> тэгімен жабылады.

Мысалы:
■ р> «Гамлет» трагедиясын кім жазған:
<и1> <1і> Шекспир </1і>
<!і> Монтень <71 і>
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<1і> Гомер </1і>
<1і> Рабле </1і>
<1і> Софокл </1і> </и1> </р>

Браузер герезесінде төмендегі маркерленген тізім көрінеді: 
«Гамлет» трагедиясын кім жазған:
Шекспир
Монтень
Гомер
Рабле Ч
Софокл

<о1> тэгі нөмірленген тізім қүрады. Тзг ішінде бірнеше <1і> 
тэгтері қолданылуы тиісті. Тэг </о1> тзгімен жабылады. Тэг 
төмендегі атрибуттарға ие:

• зіагі -  атрибуты нөмір кай саннан басталатынын анықтайды. 
Мэн ретінде тек қана бүтін санды алады;

• Іуре -  атрибуты нөмірлеу стилін аныктайды. Қабылдайтын 
мәндері:

■ "А" -  латын бас әріптері: А, В, С, ...
■ "а" -  кіші латын әріптері: а, Ь, с, ...
• "I" -  үлкен рим цифрлары: I, II, III, ...
■ "і" -  кіші рим цифрлары: і, іі, ііі, ...
■ " 1 " - арабішфрлары: 1,2,3,  ...

Егер Іуре атрибуты берілмесе, онда нөмір араб дифрларымен 
жазылады.

Мысалы:
<р> «Гамлет» трагедиясын кім жазған:
<о11.уре="а"> <1і> Шекспир </1і>
<1і> Монтень </1і>
<1і> Г омер </1і>
<1і> Рабле </1і>
<1і> Софокл </1і> </о1> </р>

Браузер терезесінде төмендегі нөмірленген тізім көрінеді:
a. Шекспир
b. Монтень
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V I пмср 
іі 1'ііОмс
г  ( 'ііф оки

Ч і- пгі тічім қатарын құрады. Тэг <и1> жэне <о1> тэгтері 
ІІІІІІІЛО мілднпылады. Тэггің уаіие атрибуты тек қана <о1> тэгінде 
іиіііжімыііііды. Лгрибут қатар нөмірінің басталу ретін көрсетеді. Тэг 
•/||*  ги імсп жабылады.

М ы сш іы :
► ц • «I имлет» трагедиясын кім жазған:
• оі Іу|іе="а"> <1і уа1ие="3"> Шекспир </1і>
• Іі • Монтень </1і>

Іі - I 'омер </1і>
Іі • 1’абле </1і>
Іі ■ ( 'офокл </1і> </о1> </р>

Ііраучср терезесінде төмендегі нөмірленген тізім көрінеді:
і ПІскспир
(I. Монтень
і'. Гомср
Г. Рабле
ц. Софокл

• ілспи> және <сііг> тэгтері НТМЬ 4.0 тілі тэгтеріне жатпайды. 
( >илр помірленген тізім құруда <о1> тэгінің орнына пайдаланылуы 
мумкіп.

• с1І> тэгі анықтамалар тізімін құрады. Анықтамалар термин 
(■ ііі • тэгі) және оның еипаттамасынан (<с!с1> тэгі) тұрады. Тэгтің 
готрасі атрибуты тізімді ықшам түрде бейнелейді. Атрибуттың 
м.чиі жоқ. Тэг </с11> тэгімен жабылады.

Мысалы:
<і11 сотрасО
<с11> НТМЬ <с1сі> гипермәтінді белгілеу тілі 
<Л> <с1с1> бүкілэлемдік өрмек
</с11>
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<ск> тэгі анықтамалар тізімінің терминін анықтайды. Ол <<І1> 
тэгінің ішінде қолданылады. Тэг жабылу тэгісіз жазылады.

<сШ> тэгі анықтамалар тізімінің сипаттамасын анықтайды. Ол 
<сН> тэгінің ішінде қолданылады. Тэг жабылу тегісіз жазылады.

2.5 \¥еЬ-күжагқа сілтемелер, сурет және объекттер енгізу

НТМЬ тілі \УеЬ-құжатқа суреттерді, кестелерді енгізу 
мүмкіндігін береді. Сонымен * қатар желідегі басқа \ҮеЬ- 
кұжаттармен байланысуда гиперсілтемелерден пайдаланады. \¥еЬ- 
күжатқа сілтеме, сурет, объект, апплет жэне скрипттер енгізуді 
қарастырайық. Оларға төмендегі тэггер жатады:

• <а> (апсһог)
• <іш§> (іша§е)
• <етЬесІ>
• <поетЬес1>
• <арр1еІ>
• <рагат>
• <оЬ|есі>
• <тащиее>

<а> тэгі гиперсілтемелерді кұруда жэне пайдалануда 
колданылады. Тэг </а> тэгімен жабылады. Тэг төмендегі 
атрибуттарға ие:

• пате -  атрибуты бастапқы жэне жабылу тэгтері арасындағы 
мэтінді сілтеме жасау объекті деп анықтайды. Мэн ретінде 
қайталанбайтын кез-келген созді латын эріптерімен жазуға болады.

• һгеГ -  атрибуты бастапқы жэне жабылу тэгтері арасындағы 
мэтінді немесе суретті гиперсілтеме деп анықтайды. Қабылдайтын 
мэндері:

■ "ІШр://..." -  \УеЬ-құжатқа сілтеме жасайды;
■ "йр ://..." -  йр-сайтқа немесе құжатқа сілтеме жасайды;
■ "таіііо:..." -  пошталық клиент-программаны жүктейді. 

Ашылған өріске электрондық адрес пен жіберілетін мэтін 
жазылады;

■ "пе\Ү8:..." -  жаңалықтар серверінің конферендиясына сілтеме 
жасайды;
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• "ІоІиоІ://.. -  кашықтағы компьютерге Іеіпсі-программасымсн 
ЛиІІттыі ки сіл ісме жасайды;

• "ууііт://.. . " ..у/аіх-ссрвсргс сілтеме жасайды;
• "щірһсг://..." -  ё°рһет-серверге еілтеме жасайды.
• ІІІІс а ірибуты ағымдағы түсініктемені анықтайды.
• ІшцеІ агрибуты сілтемеде көрсетілген құжаттың бейнелену 

*|цнМ\м юрсчссін анықтайды. Қабылдайтын мәндері:
■ " хсіГ' -  һгеГ атрибутында анықталған кұжат ағымдағы 

фіюіімдс Осйнсленеді;
■ " рагспі" -  һгеГ атрибутында анықталған құжаттың ағымдағы 

і | і | К ' і і м і і і ц  аналық фреймінде бейнеленуі кажет екенін көрсетеді. 
Һ і п һ п м і л  айтқанда ағымдағы фреймді қосушы Ггатевеі тегі 
і нііиі тлган терезені көретеді;

■ " Іор" -  һгеГ атрибутында анықталған құжаттың бастапқы 
фрсіімдс бейнеленуі қажет екенін көрсетеді;

■ " ҺІапк" -  һгеГ атрибутында анықталған құжаттың жаңа 
ісрічсдс бейнеленуі қажет екенін көрсетеді.

Мгер байланыс түрі мен ІіК.Ь-адрес көрсетілмесе бастапқы 
п дрсс ретінде ағымдағы бума алынады. Бұл салыстырмалы сілтеме 
(ічи ііуга мүмкіндік береді:

Мысалы: <а һгеГ=й1е8ДехГІ0.ҺІт1> Информатика </а>.
1>ұл жерде ағымдағы буманың Гііек ішкі бумасындағы 

і схі  Ю.һіті файлына сілтеме жасалған.

Мысалы: <а һгеГ="#Ьоһот"> соңына </а> 
гэгін құжат басына, ал 
<а пате=’’#ЬоІІ:от"> соңы </а>
гэгін құжат соңына жазайық. Браузер терезесінде құжат 

іі;ісында асты сызылған соны сөзі басқа түспен шығып тұрады жоне 
(ш құжаттың соңына сілтеме жасайды.

Мысалы: қүжаттың кез-келген жеріне 
<а пате="іпГогт"> информатика </а> 
тэгі жазылсын, онда 
<а һгеГ="іпГотт"> информатика </а>
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тэгі сол «информатика» сөзі жазылған бөлімге сілтеме жасайды. 
Браузер терезесіндегі басқа түспен бөлектенген информатика сөзін 
тышқан көрсеткішімен басу аркылы, сол бөлімге келеміз.

Мысалы: <а һгеІМІІех/іехіЛ О.һіті Іаг§еІ="_Ыапк"> Информатика
</а>

Бүл жерде ағымдағы буманың іііев ішкі бумасындағы 
ІехІІО.ҺІтІ файлына сілтеме жасалғін. Аталған файл жаңа терезеде 
бейнеленеді.

< іт§>  тэгі ХУеЬ-құжагқа суретті енгізуде қолданылады. Сурет 
Ір§, §іі" немеее рп§ форматтарының бірінде болуы тиіс. Тэг жабылу 
тэгісіз жазылады. Тэг төмендегі атрибуттарға ие:

• 8гс -  міндетті атрибут. Енгізілетін суреттің ІЛІЬ-адресін 
аныктайды;

• һеі§Һі -  атрибугы суреттің биіктігін пиксельде анықтайды;
• и кііһ -  атрибуты суреттің енін пиксельде аньщтайды;
• һкрасе -  атрибуты суреттің құжаттагы басқа объекттен 

горизонталь бойынша қашықтығын пиксельде анықтайды;
• үхрасе -  атрибуты суреттің құжаттағы басқа объекттен 

вертикаль бойынша кашықтығын пиксельде анықтайды;
• а1і§п -  міндетті атрибут. Құжатта суретті браузер терезесіне 

туралау түрін көрсетеді. Қабылдайтын мәндері:
• іей -  суретті сол жақ шетке туралайды. Ағымдағы мэтін 

суретті оң жағынан қоршайды;
• гі§ҺІ -  суретті оң жак шетке туралайды. Ағымдағы мәтін 

суретті сол жағынан қоршайды;
• Іор -  суреттің жоғарғы шетін ағымдағы мэтіннің негізгі 

сызығына туралайды;
• Ъойот -  суреттің төменгі шетін ағымдағы мәтіннің негізгі 

сызығына туралайды;
• тісЗсИе -  суреттің ортасын ағымдағы мэтіннің негізгі 

сызығына туралайды;
• аЬктісІсІІе -  суреттің ортасын ағымдағы мәтіннің ортасына 

туралайды;
• аЪзЬоКот -  еуреттің төменгі шетін ағымдағы мэтіннің 

төменғі сызығына туралайды;
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•  імпн' итрибуты суретті сілтеме жасау объекті деп 
йііыкінһлы. Мпп ретінде қайталанбайтын кез-келген сөзді латын 
й|іІИН'рІмгп жігіуга болады;

• іііі іггрпбуты қосалқы мәтінді анықтайды. Егер браузер сурет 
фмііні.ііі іаГіа плмаса, онда терезеде суреттің орнында қосалқы мэтін 
ІІНІІІІИ Ооиаді.і;

• һоічісг -  атрибуты сурет рамкасының қалындығын пиксельде 
йііык і і і й д ы ;

• имсішр -  атрибуты суретті <тар>  тэгінде анықталған 
Мйиіиіщиялық картамен байланыстырады. Атрибуттың мэні <тар>
I и Ішц иате атрибуты мәнімен сэйкес болуы тиіс.

• імпар -  атрибуты суретті сервер өңдейтін навигаңиялық 
киріимсп байланыстырады. Егер тұтынушы суретті тышқанмен 
шсрісс, суреттің сол жерінің х, у координаталарын пиксель түрінде 
һулчіг орналасқан серверге жіберіледі. Сервер жіберілген 
ноордшіаталарды өңдеп, қажетті қүжатты немесе суретті көрсетеді. 
А іріібуттың мэні жазылмайды;

• Ііііс -  атрибуты ағымдағы түсініктемені анықтайды.

Мысалы: <һщ  Ьогсіег=" 1" 8гс="й1ез/§гаП0.§іГ' 'Л'і<і1һ="700" 
І»сі̂ >һі= "79" а1і§п="1ей"> -  браузер терезесінің сол жақ шетіне Ғі1е$ 
ііумлсындағы §гаП0.§іГсуреті шығады.

Мысалы: < іт§  ЬогсІег="1" 8гс="Шез/§гаП0.£ІГ' \уісҺҺ="700" 
іісіцііі="79" а1і§п=1ей һ8расе="10"> -  браузер терезесінде мэтін Гі1е8 
пумасындағы §гаГ10.§іГ суретінің оң жағынан 10 пиксель ара 
кліиықтық тастап жазылады.

Мысалы: <а һгсГ=Ғі1е8/'Іехі00.һіт1> < іт§  8гс="Ше8/£гаГ10.§іГ' 
Ін>п1ег="1" \уіс1іһ="700" һеіе;һ1="79" а1і§п=сепСег> </а> -  браузер 
ісрсчесінде §гаГ10.§іГ суреті Ғііез бумасындағы ІсхіОО.ҺітІ қүжатына 
сілтеме жасайды.

<стһес1> тэгі қүжатқа басқа объекттерді (Һіті-емес қүжаттар) 
спіізуде қолданылады. Бірақта көптеген браузерлер бұл тэгті 
мшдамайды. Тэг </етЬесі> тэгімен жабылады. Тэг <іт§> тэгі 
сияқты орындалады. Сондықтан 8гс, һеі§һ1, \\'ісііһ, Һ^расе, үврасе,
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а1і§п, пате, ак, Ьогсіег атрибуттары бірдей. Басқа қосымша 
атрибуттары:

• ріи^іпзрасе -  атрибуты енгізілген объектті өңдейтін плагин
(р1и§-іп) орналасқан ІІКЬ-адресті анықтайды. Мысалы: трЗ
файлдары үшін қажетті плэйерді (ріауег) көрсету қажет;

• раісііс -  атрибуты енгізілген объект үшін түс палитрасы түрін 
анықтайды. Бүл атрибут тек қана 'Мпс1о\Ү5 жүйесінде 256 түсті 
палитрада ғана колданылады. Қабылдайтын мэндері:

■ Ьаск§гоипсІ -  объектті Ьас%гоипс1-палитрасымен бейнелейді 
(үндеместен қолданылады);

■ &ге§гоипсі -  объектті Гогс§гоипс1-налитрасымсл бейнелейді;
• һііісіеп -  атрибуты енгізілген объектті көрсету қажет пе, жоқ 

па, соны анықтайды. Қабылдайтын мәндері:
■ Ігие -  объектті көрсетпейді;
■ Гаке -  объектті көрсетеді (үндеместен қолданылады);
• Іуре -  атрибуты браузерге объектті өңдеуші плагинді анықтау 

мақсатында, енгізілетін объект файлының типін ашық көрсетеді. 
Атрибуттың мэні ретінде тіркелген МІМЕ-тип файлы жазылады;

• Ііііе -  атрибуты ағымдағы түсініктемені анықтайды.

<поетЬесі> тэгі, егер <етЬесі> тэгі жүмыс істемесе 
пайдаланылатын мэтінді анықтайды. Тэг </поетЬесі> тэгімен 
жабылады.

Мысалы: <етЬесі 8гс="ти8іс.тісі" Һіс1сісп="1те" \үіс1іҺ="700" 
һеі§һ1;="100"> <поетЬесі> Сіздің браузеріңізде бүл тэг 
орындалмайды; </поетЬесі> </етЬес!>.

<арр!е(> тэгі қүжатқа іа\'а-апплет (]ауа тілінде қүрылған 
программалар) енгізуде қолданылады. Тэг </арр1еІ> тэгімен 
жабылады. Браузерде .Іауа-аішлст қүжатта енгізілген сурет сияқты 
бейнеленіп, орындалады. Сондықтан < іт§>  тэгі сияқты вгс, һеі§һ1, 
лүісііһ, һзрасе, узрасе, а1і§п, пате, аіі, Ьогёег атрибуттарының 
қолданылуы бірдей. Басқа қосымша атрибуттары:

• сосіе -  міндетті атрибут. Сілтеме жасалған Іауа-апплеттің 
атын анықтайды;

• сосіеЬа^е -  атрибуты Іауа-апплет файлының негізгі ЦКЬ- 
адресін анықтайды. Егер атрибут жазылмаса ағымдағы құжаттың 
УКЬ-адрссін қабылдайды.
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• нііціі міидстті атрибут. Іаұа-апплетті суретті браузер 
іиііспч імі' іурплау гүрін көрсетеді;

• іИІс птриПуты ағымдағы түсініктемені аныктайды.

Мі.иіілі.і:
■ пррісі сос1с=".Іитрт§Оіг1.с1а88" тс1іһ="30" һеі§һі="40"

иііми "ІеП" •
млііп • /аррІс(> -  браузер терезесінде Іитріп§Оіг1.с1а88 файлы 

іірі.тдііпады.

• ршит> тэгі <арр!еІ> тэгінің ішінде Дауа-программаға мэн 
і-итудс қолдапылады. Тэг жабылу тэгісіз жазылады. Мысалы:

прріоі со<1е="Іитрт§Оіг1.с1а88" \үіс1гҺ="30’’ һеі§һ(="40"
•іііКіі "ІеГі">

• рапіт пате="шсі(:һ" уа1ие="Ю">
.Іауа-апплет
• /аррІеО

• оЬіесО тэгі қүжатқа басқа объекттерді (һіті-емес қүжаттар) 
омгічудс қолданылады. НТМЬ 4.0 тілінде бүл тэг <етЪесІ> жэне

арр1еІ> тэгтерінің орнына енгізілген.

<тагциее> тэгін қүжатқа жүгіруші мэтін қатарын енгізуде 
маіідалаиады. Тэг </тагциее> тэгімен жабылады. Тэг төмендегі 
іггрибуттарға ие:

• Ъеһауіог -  атрибуты мэтіннің браузер терезесінде көріну 
рожимін анықтайды. Қабылдайтын мэндері:

• акегпаіе -  мэтін терезе шетіне келіп артқа қайтады;
• 8сгоо1 -  мэтін терезеде қайта-қайта айналып жүгіріп отырады 

(үпдеместен қолданылады);
• 8Ііс1е -  мэтін терезенің сол жағына келіп тоқтайды.
• Ь§со1ог -  фон түсін анықтайды;
• Іоор -  мэтіннің қайталану санын көрсетеді. Қабылдайтын 

мондері:
■ 0 - 9 -  қайталану саны;
■ іпйпі(е -  шексіз (үндеместен қолданылады);
• <1ігес(іоп -  жүгіруші мэтіннің бағытын көрсетеді. Мәндері:
■ сіошп -  жоғарыдан төменге;

55



■ Іеіі -  оңнан солға (үндеместен колданылады);
■ гі§һ1 -  солдан оңға;
■ ир -  төменнен жоғарыға;
• 1ап§ -  мэтіннің негізгі тілін аныктайды. Бүл ақпарат іздеу 

серверлерінде, дыбыстық синтезаторларда пайдаланылады. 
Мысалы: еп -  ағылшынша; ги -  орысша;

• хсгоіісіеіау -  жүгіруші мэтіннің жылдамдығын миллисекундта
анықтайды; Ч

• зсгоііатоипі -  жүгіруші мэтіннің жылдамдығын пиксельде 
анықтайды.

Мысалы: <тащиее сіігссііоп=”гі"һі"> жүгіруші мэтін қатары 
</тагциее>

I
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3 \ҮЕВ-К¥ЖАТТЫ б е з е н д ір у

3.1 \¥еЬ-к\жагга кестелерден пайдалану

\ҮеЬ-құжаттармен жұмыс істеу барысында реттелген ақпаратты 
а<иі иайдаланамыз. Осындай реттелген, ықшам ақпаратты 
гііқгаудын ең қолайлы тәсілі кестелер болып табылады. Кестедегі 
қатар мен баған қиылысқан орынды ұяшык деп атаймыз. Ұяшықтың 
ппінде мэтінмен қатар, сурет, шағын кесте де болуы мүмкін. НТМЬ 
гідінің ксстелермен жүмыс істейтін тэгтерін қарастырайық. Оларға 
гомендегі тэгтер жатады:

• <1аЫе>
• <сар[іон>
• <1г> (ІаЫе го\ү)
• <іс1> (іаЫе сіаіа)
• <іһ> (ГаЫе һеасі)

<іаЫе> тэгі \ҮеЬ-қүжатқа кесте қүру үшін қажет. Тэг </1аЫе> 
ги імсн жабылады. Кестенің ұяшықтары <сарІіоп>, <1г>, <Іс1> және
■ (һ> тэгтерімен қүрылады. Тэг төмендегі атрибуттарға ие:

• а1і§п -  атрибуты кестені браузер терезесінде ІеЙ-сол жақ 
шстке, гі§һі-оң жақ шетке жэне сепіег-ортаға туралайды. 
Ү ндеместен Іей мэні қолданылады;

• уа1і§п -  атрибуты кестені браузер терезесінде тігінен 
гуралайды. Көптеген браузерлер бұл атрибутты бейнелемейді. 
Мэндері:

■ Іор -  теменнен;
■ Ьойош -  жоғарыдан;
■ тісісііе -  ортадан (үндеместен қолданылады);
• Ьогсіег -  атрибуты кесте рамкасының қальшдығын пиксельде 

анықтайды. Егер атрибут жазылмаса, онда рамка көрінбейді;
• се11расИт§ -  атрибуты кестенің эр бір үяшығындағы мәтіннін 

ұяшық рамкасына дейінгі қашықтықты пиксельде анықтайды;
• се1І8расіп§ -  атрибуты кестенің жалпы рамкасы мен эр бір 

ұяшығының рамкасы арасындағы кашықтықты пиксельде 
анықтайды;

• \уісһһ -  атрибуты кестенің енін анықтайды. Кестенің ені 
пиксельде немесе браузер терезесіне сэйкес пайызда беріледі. Егер
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атрибут жазылмаса, кестенің ені енгізілген мэтін ұзындығы 
бойынша анықталады;

• һсі^һі -  атрибуты кестенің биіктігін анықтайды. Кестенің 
биіктігі пиксельде немесе браузер терезесіне сэйкес пайызда 
беріледі. Егер атрибут жазылмаса, кестенің биіктігі енгізілген мэтін 
бойынша анықталады;

• Ь§со1ог -  атрибуты кестенің фон түсін анықтайды. Түс КОВ 
(гесі, §гееп, Ыие) моделімен беріледі;

• Ьаск^гоипсі -  атрибуты кесте фоны ретінде суретті алады. 
Атрибуттың мэні ретінде суреттің ІІЯЬ-адресі беріледі;

• ііііе -  атрибуты ағымдагы түсініктемені анықтайды.

Мысалы:
<ІаЫе \үіё1һ="50%" Ьогсіег='Т">
<іг> <Сс1><р>
<а һгеі=ГіІе8/Іехі 10.һіт1>Лекция 2. Ақпарат және оның 
қасиеттері</а></Ьг>
<а һгеі=Гі1ех/іехі11 .Һіт1>2.1. Ақпараттың елшем 

бірліктері</а></Ьг>
<а һгеі=ііІех/іехі12.һіт1>2.2. Ақпараттың қасиеттері</а></Ьг>
<а һгеі=Ғі1е$/іех! 13.Һіт1>2.3. Ақпараттың иерархиялық, фасеттік

</Ьг>
жэне дескрипторлық жіктеу жүйелері</а></р></іс1></іг>
</іаЫе>

Браузер терезесінде «Ақпарат жэне оның қасиеттері» кестесі 
пайда болады (сурет 7):

ІЛекщія 2 .Лілпрпт л ән е  онь.щ қаснетгері 
2 1. .Лқппраттың е.шием бірліктері 
12 2 А к ш рп п ы ң  каснегтф і 
І2.3. .Лқпаратіың нерардш іы к , фасеттік 
ід а н е  дескч>ипторлык жікгеү жуйелері

Сурет 7 -  «Ақпарат жоне оның касиеттері» кестесі
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» г м | Н і о і і '  і >і і ксстенің тақырыбын анықтайды. Тақырып тек 
* и і н «  м ^ і і і і і і с і і  гүрады. Тэг </сарІіоп> тэгімен жабылады. Тэгтің 
ИІІцм міриОу п.шың Іор мэні (үндеместен қолданылады) тақырыптың 
кмгіг Пнгі.іпда, ал Ьоііош мэні соңында болуын анықтайды.

II • і *і і кссгенің ұяшықгар қатарын аныктайды. Тэг </№> 
і н Імеи жаОмладі.і. Ұяшықтар <Й> және <1һ> тэгтерімен құрылады.
I н іимгпдсгі а грибуттарга не:

• ііііціі атрибуты ұяшық мэтінін Іей -сол жақ шетке, гі«1и -оң 
*мк ііісгкс жэпс сспіег -ортаға туралайды. Үндеместен Іей мэні 
ііпі/ііімі.іллды;

• члііі̂ м -  агрибуты ұяшық мэтінін браузер терезесінде тігінен 
і урадаііды. Қабылдайтын мэндері:

■ Іор -  гоменнен;
■ Ьоііош -  жогарыдан;
■ іиіскііс -  ортадан (үндеместен қолданылады);
• Ь^соіог -  атрибуты кесте ұяшығының фон түсін анықтайды.

■ кі > тэгі кестенің ағымдағы қатарында ұяшық құрады. Тэг </(с!> 
і н імсіі жабылады. Тэгтөмендегі атрибуттарга ие:

• аііцп -  атрибуты ұяшық мэтінін браузер терезесіне
іуралайды. Егер атрибут жазылмаса, онда <Сг> тэгінің а1і§п
,іі рибутының мэні үндеместен алынады. Қабылдайтын мэндері:

■ Ісй -  сол жақ шетке;
■ гі§һ1: -  оң жақ шетке;
■ сспісг -  ортаға;
• уа1і§п -  атрибуты ұяшық мэтінін браузер терезесінде тігінен

іуралайды. Егер атрибут жазылмаса, онда <1г> тэгінің уа1і§п
.і і рибу гының мэні үндеместен алынады. Қабылдайтын мэндері:

■ Іор -  томеннен;
■ Ьойош -  жоғарыдан;
■ тісЫІе -  ортадан (үндеместен қолданылады);
• \үісШі -  атрибуты ұяшықтың енін анықтайды. ¥яшықтын ені 

мнксельде немесе кесте еніне сэйкес пайызда беріледі;
• һсщһі -  атрибуты ұяшық биіктігін анықтайды. Үяшықтың 

оміктігі пиксельде немесе кесте биіктігіне сәйкес пайызда беріледі;
• соізрап -  атрибуты кесте ұяшығы қанша бағанды

оіріктіретінін анықтайды. Егер жазылмаса атрибуттың мәні
үпдсместен бірге тең;
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• го тр а п  -  атрибуты кесте ұяшығы қанша қатарды 
біріктіретінін анықтайды. Егер жазылмаса атрибуттың мәні 
үндеместен бірге тең;

• псултар -  атрибуты ағымдағы уяшықта мэтінді тасымалдауға 
тыйым салады;

• Ь§со1ог -  атрибуты кесте үяшығыньщ фон түсін анықтайды;
• Ьаскдгоішсі -  атрибуты ұяшыктың фоны ретінде суретті 

алады. Атрибуттың мэні ретінде е^урсттін ІЖЬ-адрссі беріледі.

<1һ> тэгі <1с1> тэгі сияқты кестенің ағымдағы қатарында ұяшық 
кұрады, тек ұяшық мэтінін тақырып деп анықтайды. Мұндай 
анықтама браузерге тақырып пен мэтінді бөлектеу мүмкіндігін 
береді. Тэгтің атрибуттары <1с1> тэгінің атрибуттарына ұқсас. Тэг 
</іһ> тэгімен жабылады.

Кесте құруға мысалдар қарастырайық. Қарапайым кесте 
құрамыз:

<ІаЫе \¥Іс11һ="50%" Ьогсіег="Г>
<1г>
<1сі> 1 < М >
<иі> 2 </1сі>
<І(і> 3 </Ссі>
</іг>
<1г>
<1с1> 4 < М >
<(сі> 5 </к1>
<1(і> 6 <Лс1>
</Іг>
</'ІаЫе>

Браузер терезесінде келесі қарапайым кесте пайда болады 
(сурет 8):

11.............................12.......  ...... ..........ІЗ’
(4 |5 6

Сурет 8 -  қарапайым кесте



КиіЧіЧі' жіиііи.і фон гүсін, ал кейбір ұяшьщ тарға басқа фон түсін 
Ооийлі.і Кеіібір үяшықтардың мэтінін пішімдейік.

Нйііһ' \уііі(іі "50%" Ьог(1ег=" 1" >
*и *
* 1(1 мііціі "ссіі1ег"> 1 < /Й >
* (\І иііц» "сстсг"> 2 <Яй>
* І»І аІф.и "ссіиег"> 3 </М>

■ / Ц  •

■ II •
■ ІіІ Ьь-соіог "#ГЯ)000"> 4 <Лё>
- КІ Һ к со 1 о г= " # « тг>  5 < м >
■ ІіІ Ьцсо1ог="#0000й”> 6 <Л<і>

■ /іг •
ІііЫс •

Ьрлучср терезесінде келесі піш імделген кесте пайда болады 
(і У|к'і Ч):

1......... 2 ..3

Сурет 9 -  пішімделген кесте

Кссте үяшықтарын бір-біріне қосуға болады. Кейбір үяшық 
м.ншдсрінің түсін өзгертіп көрейік.

• (аЫе \уіс1іһ="50%" Ьогс1ег="1" Ь§со1ог="#е0е0е0"> 
іг>

■ 1(1 а1і§п="сеп1ег" соІ8рап="2"> <&п(: со1ог="#Ш000"> 1+2
■ /ІопІ></Іс1>
■ Ісі а1і§п="ееп(;ег” го\үхрап="2" \үі(І4һ="25%>" 
Ьцсо1ог="#00001Т”>3+6

/КІ>
■ /1г>

Іг>
ісі Ь§со1ог="Ш000"> 4 <М>

• Ісі Ьё со1ог="#йШГ' > 5 </(с1>
■ /1г>

/1аЫс>
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Браузер терезесінде келесі ұяшықтары қосылған кесте пайда 
болады (сурет 10):

Сурет 10 -  ұяшыктары қосылған кесте 
Ч

3.2 \УеЬ-қүжатта қалыптардан пайдалану

\УеЬ-құжатта түтынушымен ақпарат алмасу қажет болса, онда 
қалыптан пайдаланады. Әдетте калыптан тұтынушыны тіркеуде, эр- 
түрлі мәліметтер жинауда, сұраныстьг қабылдауда пайдаланады. 
Қалып түтынушыға арнайы тек толтыруға рүқсат етілген өрістерге 
деректер енгізуді үсынады. Енгізілген деректерді \¥еЬ-сервердегі 
арнайы программа (скрипт) оңдейді. НТМЬ 4.0 тілінің қалыптармен 
жүмыс істейтін тэгтерін қарастырайық. Оларға төмендегі тэгтер 
жатады:

• <Ғогт>
• <1ехіагеа> (Іехі агеа)
• <8е1есІ>
• <орІіоп>
• <іприІ>

<іогт> тэгі қалып құрушы негізгі тэг. Тэг </Гопп> тэгімен 
жабылады. Тэгтің ішінде НТМЬ тілінің көптеген тэгтерінен 
пайдалануға болады. Тэг төмендегі атрибуттарға ие:

• пате -  атрибуты қалыптың өзіндік атын анықтайды. 
Атрибуттан құжатта бірнеше қалып болғанда пайдаланады;

• асііоп -  міндетті атрибут. Қалыпқа енгізілген деректерді 
өңдеуші скрипттің ІЖЬ-адресін анықтайды;

• теіһосі -  атрибуты қалыптың мазмұнын сервердегі скриптке 
жіберу әдісін таңдайды. Қабылдайтын мэндері:

■ -  параметрлерді ашық жіберу (үндеместен қолданылады);
■ рояі -  параметрлерді жасырын жіберу;
• епсіуре -  атрибуты қалыптың мазмүнын сервердегі скриптке 

жіберудін рокі эдісіндегі деректердің МІМЕ-типін анықтайды;



•  ІЙІЦ1'* итрибуты қалып мазмұнын өңдеген сервердегі 
ЧННІІ імпіжелсрі бейнеленетін фреймнің атын анықтайды. Ал

►Ьііш' пгі қолдаиылса, онда ундеместен қолданылатын 
4МНІІІ иі ып пиықтайды. Қабылдайтын мәндері:
• N('11 ііогііжс ағымдағы фреймде бейнеленеді;
• |іиичіі нэтиже ағымдағы фреймнің аналық фреймінде 

ФММііНшіуі кижс і скенін көрсетеді;
• І»і|» іютиже бастапкы фреймде бейнеленуі кажет екенін 

Црц# 11)1(1, (уидсмсстен қолданылады);
• Ышік - нэтиже жаңа фреймде бейнеленуі кажет екенін 

Щ М Н М .
• мнми корсетілген фреймнің аты;
• цпч-рі-сһагзеі -  атрибуты кұжатка енетін нэтиженің код 

Ц йіі/ііі| ' і і.ім корсетеді. Қабылдайтын мэндері:
• ІМ )-ХХ59-1 -  жалпы стандарт;
• УУ'пнІо»к-1250 -  агылшын тіліндегі мәтіндер үшін;
• Мімсіои'!*-^! -  орыс тіліндегі мәтіндер үшін;
• (Ім - атрибуты мәтіннің бейнелену бағытын көрсетеді. 

ІМПыичімі гын мәндері:
• ІН солдан оңға;
• 111 оңнан солға;
• Іапу -  мэтіннің негізгі тілін анықтайды. Мысалы: еп -  

йіі.ііііиі.міша; ги-  орысша;
• Шіс -  атрибуты ағымдағы түсініктемені анықтайды.

Ісхіагеа> тэгі қалыпта мэтіндік аймақты анықтайды. Тэг 
Ііміп • і >гінің ішінде жазылып, </(схі:агса> тэгімен жабылады. Тэг 

іимсидсгі атрибуттарға ие:
• пате -  міндетті атрибут, өрістің өзіндік атын анықтайды;
• го\ү§ -  атрибуты өріс терезесінде мэтіннің көрінуге тиісті 

м іар  санын анықтайды;
• соІ8 -  атрибуты өріс терезесінде мэтіннің көрінуге тиісті 

(•ііі .11і санын анықтайды;
• м а р  -  атрибуты мэтіннің сөздерін тасымалдау эдісін 

нмі.ікгайды. Қабылдайтын мэндері:
■ оіТ- мэтін сөздері тасымалданбайды;
■ х іпиаі -  мэтін сөздері тасымалданады, бірақта сервердегі

• крппткс тасымалданбай жіберіледі;
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■ рһукісаі -  мэтін сездері тасымаяданады;
• Шіе -  атрибуты ағымдағы түсініктемені аныктайды;
• 1ап§ -  мэтіннің негізгі тілін анықтайды;
• сііг -  атрибуты мэтіннің бейнелену бағытын көрсете 

Қабылдайтын мэндері:
■ Нг -  солдан оңға;
■ гй -  оңнан солға;
• а1і§п -  атрибуты мәтіфц браузер терезесіне туралай 

Қабылдайтын мэндері:
■ Іей -  сол жақ шетке;
■ тщЫ -  оң жақ шетке;
■ Ьакеііпе -  негізгі сызыкқа;
■ Юр -  жоғары шетке;
■ ЬоНот -  төменгі шетке;
■ сепіег — ортаға;
■ іияііГу -  еніне;

Мысалы:
<Гогт ас{іоп="таі11о:іі5-іЬг@гатЫег.ги" теіһос1=ро8І>
<Тех(агеа пате="соттепік" \үгар='Ч'ігІиа1” соІ8=”40” г о т = ”3"> 
</іех£агса><Ьг>
<іприІ Іурс="8иЬтіІ” \'а!ие="ок">
</Гогт>

Браузер терезесінде келесі карапайым қалып пайда болад 
(сурет 11):

ок[

Сурет 11 -  қарапайым қалып

Қалыпқа енгізілген мэтінді, браузер элекрондық поштал 
жібереді. Көрсетілген мысалда таіко: -  скрипттің аты, из< 
іЬг@гатЫег.ш -  электрондық адрес.



*І№І#И' і >і і қіілыпта мэзірді анықтайды. Тұтынушы мэзір 
ЙНІИ9И кижімікім гаңдай алады. Тэг <Ғогт> тэгінің ішінде 
•НИМЛЫіі, • /міЧссі • гэгімен жабылады. Тэг ішінде бірнеше <орІіоп>

Мпімиуы і иіс. Т )і томендегі атрибуттарға ие:
• ииінг іі і рибугы мэзірдің өзіндік атын анықтайды;
• )ИІ«' пгрмбуты ағымдағы түсініктемені анықтайды;
• Іііпк мо чірдің негізгі тілін анықтайды;
• іііі іігрибуты мэтіннің бейнелену бағытын керсетеді. 

Кйбмидіііігым мондері:
• ІП солдан оңға;
• НІ оцмаіі солға;
• іііі|-’іі атрибуты мэзір мэтінін браузер терезесіне туралайды. 

ііцімігым мэндері:
• Н і сол жақ шетке;
• і і(.',ііі -  оң жақ шетке;
• һахсііпс -  негізгі сызыққа;
• іор -  жоғары шетке;
• һ о ііо т -  теменгі шетке;
• ссмісг -  ортаға;
• цічііГу — еніне;
• ишіііріе -  атрибуты мэзірдің бірнеше тақырыбын таңдау 

Мүммидігін береді. Бірнеше тақырыпты таңдауда Сігі пернесін 
0««'і.іи гүру қажет. Атрибуттың мэні жоқ. Егер атрибут жазылмаса, 
Міиірдің гек қана бір тақырыбын таңдау мүмкін.

орііоп> тэгі қалыптағы мэзірдің тақырыптарын анықтайды. 
I и • кеІесІ> тэгінің ішінде жазылып, жабылу тэгі болмайды. Тэгтің 
йі|*ііі>у ітары:

• уаіие -  атрибуты ағымдағы тақырыпқа берілетін мэнді 
«ііі.ік іііГіды. Егер атрибут берілмесе мэн ретінде тақырыптың 
мп імүпы алынады;

• ^сіссіесі -  логнкалық атрибуты ағымдағы тақырыпты 
Гниіімеп, мазмүнын бастапқы мэн ретінде қабылдайды.

Ммсалы:
Гогт асІіоп="таі1(:о:и8-іЬг@пате" теІһоё=розі>

■ хеіесі пате="йг8Шате" тиМр1е> 
орііоп уа1ие="гитЫег">гатЫег.ш 
орііоп уа1ие="таі1">таі1.ги
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<орІіоп уа1ие= "§оо§1е" 8е1есІесі>§оо§1е.к2 
<орІіоп уа 1 ие="пагоіі">пагосі.ги
</зе1есІ>
<іприІ Іуре="8иЬтіІ" уа1ие="ок">
</Гогт>
Браузер терезесінде келесі тақырыптары анықталған қалы 

пайда болады (сурет 12);

-------------^-------
гатЫ ег.ги
та іі .ги

І Я Я Н І І И М І
(пагосі.ш о к |

Сурет 12 -  такырыптары аныкталған қалып

<іприг> тэгі қалыптың өрісін анықтайды. Өрістің мазмұны 
тұтынушы анықтайды немесе орындауға жібереді. Тэг <іогт 
тэгінің ішінде жазылып, жабылу тэгі болмайды. Тэгтг 
атрибуттары:

• пате — атрибуты өрістің өзіндік атын анықтайды;
• іуре — атрибуты өрістің типін анықтайды. Қабылдайты 

мэндері:
■ іехі -  мэтіндік өріс;
■ іехіагеа -  мэтіндік аймақ;
■ Ше -  қалыпқа файлды біріктіреді;
■ ра88\уоп1 -  мэтіндік өріс. Енгізілген мэтіннің орнына * 

символы шығады;
• сһескЬох -  чекбокс, логикалық типті (ия/жоқ) немесе бірнеш 

пернелі тізімді өріс. Бірнеші өрісті қатар белгілеуге болады. 
Таңдалған эрбір өрістің өзіндік пате/уаіие мәнін серверге жібереді. 
Осы т и п т і  өрістің міндетті турде пате, ұаіие жэне міндетті емес 
сһескесі атрибуттары болуы тиіс;

■ гасііо -  берілген тізімнің біреуін таңдау өрісі. Тізімдегі барлы 
пернелер (гаёіо Ьиііопз) бірдей аталуы тиіс, олардың тек қана біреуі 
белгіленеді. Таңдалған өрістің паіпе/уаіие мэні серверге жіберіледі. 
Осы типті өрістің міндетті түрде пате, уаіие жэне міндетті емес 
сһескесі атрибуттары болуы тиіс;
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• кііІіімН перне врісі. Қурылған периені бассақ, қалын
ігрнсрге жіберіледі. Уаіие атрибутының мэні перне 

у#ІІИА«и I жп іуды корссгеді;
• Німцс графикалык перне өрісі. Графикалық суреттің ІЖ Ь- 

ип «ірибутының мэні ретінде көрсетіледі. Серверге тышкан
Щ|нлмкнііімсн шертілген суретгегі орынның х, у координаталары 
ІІІ(Ц»|>іііоді Координаталар өсі терезенің сол жақ жоғары 
9у|ІЫПіышііі басталады. Серверге жіберілетін координаталар 
ЙМІМ н/^иіие және пате.у/үаіие атауына ие.

• ігчсі перне өрісі; Құрылган пернені бассақ, қалып 
(фІкМирінлсгі мэтіндер өшеді, деректер серверге жіберілмейді. Уаіие

іыпың мэні перне үстіндегі жазуды білдіреді;
• Іікіііеп -  жасырын өріс, терезеде бейнеленбейді. Өрістің 

Иіімупы пате/уаіие басқа мзндер сиякты, серверге жіберіледі.
гүгынушыға білдірмей, скрипттен скриптке мәлімет 

ІіІПррудс қолданылады;
• Һііііоп -  перне өрісі, скрипттің функционалдык перне 

імг і ім а гқарады. Уаіие атрибутының мэні нерне үстіндегі жазуды
Йіпдірсці;

• Уіііие -  атрибуты өрістің атын, перне үстіндегі жазуды 
йМЫкпінды;

• сһсскесі -  логикалық атрибуты тізімдегі тақырыпты бөлектеп, 
ммімүныи бастаіщы мэн ретінде кабыддайды;

• м/,с атрибуты мэтіндік өріс өлшемін символда анықтайды;
• тахіегщіһ -  атрибуты өріске ешізілетін мэтіннің үзындыгын 

йиыісгайды;
• мс -  атрибуты графикалық перненің ІІКЬ-адресін анықгайды;
• ііііңп -  атрибуты графикалық пернені браузер терезесіне 

іурииііу түрін көрсегеді. іуре="іта§е" атрибутымен бірге 
мищііііады. Қабылдайтын мэндері:

• Іей -  графикалық пернені сол жак шетке туралайды. 
Лі і.імдағы мэтін пернені оң жағынан қоршайды;

■ гіцһі -  графикалық пернені оң жақ шетке туралайды. 
Лі ымдагы мэтін пернені сол жағынан коршайды;

■ Іор -  графикалық перненің жоғарғы шетін ағымдағы мэтіннің 
і м  і мгі сызығына туралайды;

- Ьоііот -  графикальщ перненің теменгі шетін ағымдағы 
м.ч іішіқ негізгі сызығынатуралайды;
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• тісУІе — графикачык лерненің ортасын ағымдағы мәтіннің 
негізгі сызығына туралайды;

• аһзтісіёіе -  графикальпс перненің.ортасын ағымдағы мэтіннің 
ортасына турапайды;

■ аЬзЬойош -  графикалық перненің төменгі шетін ағымдағы 
мәтіннің төменгі сызығына туралайды;

•  ассері -  атрибуты файлдың өрістің МІМЕ-типін аньщтауда,
{уре-'Ше" атрибутымен бірге қолданылады. Мысалы:
ассерІ="*ех*/ҺІтГ, "іта§е/рп§"< ”іта§е/§іГ’, "Іехі/ІсІ",
'ЧехІ/]ауа8сгірІ", 'Чехі/уЬксгірІ"

• ііііе -  атрибугы ағымдағы түсініктемені аныкіайды.
• аһ -  атрибуты қосалқы мэтінді анықтайды. Егер браузер 

файлды таба алмаса, онда терезеде өрістің орнында қосалқы мәтін 
пайда болады;

• діг -  атрибуты өрістегі мэтіннің бейнелену бағытын 
көрсетеді. Қабылдайтын мэндері:

■ ііг -  солдан оңға;
■ тй -  оңнан солға.

3.3 \¥еһ-кұжагга фреймдерден пайдалану

^УеЬ-қүжатта фреймдерден пайдалану, қүжятты рэсімдеу 
мүмкіндіктерін арттырады. Фреймдер браузер экранын бірнеше 
терезеге бөледі. Әр бір терезеде қүжаттың жеке бір парағы 
бейнеленеді. Осы технология негізінде браузерге бірнеше \¥еЬ- 
құжаггы бір уақытта жүктеу мүмкін. НТМЬ 4.0 тілінің 
фреймдермен жүмыс істейтін тэгтерін қарастырайьщ. Оларға 
төмендегі тэгтер жатады:

• <&атеяеІ> (& ате зеі)
• <&ате>*
• <по&атев>

<&атезе(:> тэгі қүжаттың фреймдік қүрылымын сипаттайды. 
Тэг фреймдердің өлшемін, олардың экрандағы орнын анықтайды. 
Тэг </ітатезеО тэгімен жабылады. Бүл тэг күжатта <Ьо<Зу> тэгінің 
орнына, яғни күжаттың негізгі бөлімі ретінде қолданылады. Тэгтің 
ішінде <&ате> және <по&ате> тэгтері жазылады, Тэг төмендегі 
атрибуттарға ие:
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•  і и \ук птрпбуты браузер терезесіндегі горизонталь фреймдер 
НЙИЫ мічі (іііміемдсрін анықтайды. Фреймдер өлшемі тізбектеліп, 
інмі'11/цч і т.ч-ілдордің бірімен беріледі:

• Орпуіср гсрсзесі биіктігіне сәйкес пайыз -  % түрінде. 
Мі.іі пиі.і ".«)%, 30%, 40%";

• Орауіср тсрезесінің барлық көлемі -  * түрінде. Мысалы: 
"Л"„, ;.•»%,

• киксеньде -  бүтін сан түрінде. Мысалы: "200,
• іоіх -  атрибуты браузер терезесіндегі вертикаль фреймдер 

меп олшемдерін анықтайды. Фреймдер өлшемі тізбектеліп,
ИШічідегі тосілдердің бірімен беріледі:

• ііраучср терезесі еніне сэйкес пайыз -  % түрінде. Мысалы: 
"10",,. М)%, 40%";

• браузср терезесінің барлық көлемі -  * түрінде. Мысалы: 
";■>%, 25%, *";

■ пикссльде -  бүтін сан түрінде. Мысалы: "200, *";
• һоічіег -  атрибуты фреймдердің рамкасын пиксельде 

інн.ікгайды;
• ГгатеЬогсІсг -  атрибуты фреймдердің рамкасы бар немесе 

іһнк гыіын анықтайды. Мэндері: уех, по немесе 1, 0;
• Ггате8расіп§ -  атрибуты фреймдер арасының қашықтығын 

((іііі- аіімақ) пиксельде анықтайды;

• Ггате> тэгі фреймді және оның қасиеттерін анықтайды. Тэг 
ииКіі.ілу тэгісіз, <Ггатезеі> тэгінің ішінде жазылады. Тэг төмендегі 
іпрнбуттарға ие:

• хгс -  міндетті атрибут, фреймде бейнеленетін һіті-файлдың 
11НI ,-адресін анықтайды;

• пате -  атрибуты фреймнің өзіндік атын анықтайды. Бүл атау
и.-к-қа қүжаттан сілтеме жасалғанда Іаг§е1 атрибутының мэні ретінде 
іи-рілсді;

• таг£Іп\уіс1(һ -  атрибуты фрейм мазмүнының терезеден сол 
лақ жоне оң жақ шеттен ара қашықтығын пиксельде анықтайды;

• таг§іпһеі§һг -  атрибуты фрейм мазмұнының терезеден 
/когарғы жэне төменгі шеттен ара қашықтығын пиксельде 
мммқтайды;

• 5сго11іп§ -  атрибуты фрейм терезесінің айналдыру сызғышын 
шн.іқтайды. Қабылдайтын мэндері:
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■ уез -  айналдыру сызғышы бейнеленеді;
■ по -  бейнеленбейді;
• аиіо -  қажет болса бейнеленеді;
• ПОГС812С -  атрибуты фрейм өлшемдерін өзгертуге тыйыМ 

салады;
• ГгатсЪогсІсг -  атрибуты фреймнің рамкасын анықтайды. 

Мэндері: уе8, по немесе 1, 0;
<по('гате> тэгі, егер браузер фреймді қолдамаса, терезегв 

шығатын мэтінді анықтайды. Тэг 4/поГгате> тэгімен жабылады. Тэг 
<Ггашеке1> тэгінің ішінде атрибутсыз жазылады.

Мысалы:
<ГгатекеІ ГгатеЬогсіег=" 1" Ггатезрасіп§="0" Ьогс1ег="1" 

с о і 8 = " 2 5 0 , * " >
<Ггате кгс="іпГо1 .һіті" пате="ра§е1">
<Ггатс8еІ го\ух="160,*">
<Ггате 8гс="іпГо2.һ1:тГ' пате="ра§е2" таг§іпші(1І:һ="0">
<Ггате хгс="іпГоЗ.ҺІтІ" пате="ра§еЗ" таг§іп\үіАҺ ="0”>
</Ггатс8сС>
<поГгате8> фреймдер </поГгате8>
</ГгатезеІ>
Браузер терезесінде келесі 3 фреймді терезе пайда болады 

(сурет 13):

3  Информатина - М ісгоеоЛ  ігт іегпе і Екр іо гог - [Аяганомноя работа]

Файл Прввкв Вид И$брвнное Сервис Спмвка

Ғ г а т е  2

Ғ г а т е  1 -

Ғ г а т е  3

ЗЙГотоео *4 Мой коипыогер

Сурет 13 -  үш фреймді терезе 
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М ы п і л іи :
• ІІшіісхсІ ГгатеЬог(1ег=" Г’ Ггате8расіп§="0" Ьогсіег^" 1"

»‘» и -ино%,*"'
• ІІитс.чсІ г о \ ¥ 8 = " 2 0 % , * " >

• І т т с  хгс="іпГо1.һітГ' патс="ра«сГ' таг§іп\үі(11һ="0">
■ ІіатсхсІ с о і к = " 2 0 % , * " >

■ Іінтс м-с "іпГо2.һіт1" пате="ра§е2" таг£Ішуі&һ ="1">
- Ггшпс хгс="іпГоЗ.ҺГт1" пате="ра§еЗ" тагдіпчуісііһ ="1">
■ /Гпітсхс(>

/ГпітсхеІ>
Ггатс хгс="іпГо4.ҺГт1" пате="ра§е4">
ио('гате8> сіздің браузер фреймді көрсетпейді </поГгатек>

■ /ГпітезеР-

Ьраучер терезесінде келесі фреймдер пайда болады (сурет 14):

Э  Иі»фрр*иіцк* ’ М М м еК  іпіггпві («ріогег • (Асгожммія р«бе<«)
*<йя А а  ІЫмпмя Сивапс

'Ғгате 2

Ғгатс  I

Ғгаше 3

Ғгате 4

С)фет 14 -  төрт фреймді терезе

3.4 \УеЬ-қүжаттың интерактивтік интерфейсі

ССІ (С оттоп  Саіе\уау ІпГегГасе) технологиясы \ҮеЬ-сервер мен 
к і и с і п  і і к  компьютер арасында деректер алмасуды ұйымдасгыруға 
прпалған. \ҮсЬ-ссрвер клиенттік компьютерден алынған деректерді 
.іриайы бағдарлама (с^і-модуль) көмегінде өңдеп, нэтижені
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клиенттік компьютерге кайтарады. Сонымен қатар, СОІ 
технологиясы ешкандай тілге тэуелді емес, яғни эмбебап. 
Сондыктан ССІ технологиясы арқылы \ҮеЬ-сервермен кез келген 
бағдарламалау тілінде жазылған бағдарлама байланыса алады.

В 1993 жылы \Ү\У\Ү жүйесінде \ҮсЬ-ссрвер қүрастырушылар 
арасында түтынушының интерактивтік интерфейсін кұру мэселесі 
көп талқыланады. Осы талқылауға қатысқандар: КС8А НТТРЭ 
серверінің авторы Роб Мак-Кул (КоЪ МсСооІ), СЫ серверінің 
авторы Джон Франкс (Іоһп Ғгіпкх), НТТРВ СЕКЫ серверінің 
авторы Ари Ъиоіопсп (Агі Ьиоіопеп), Ріехив серверінің авторы Тони 
Сандерс (Топу Запсіегй) және Британдық Колумбия университеті 
серверінің негізін қалаушы Джордж Филлипс (Сеог§с РһіНірз). Осы, 
талқылау нэтижесінде кейбір келісімдер жасалып, СОГ 
технологиясы пайда болды.

Әдетте, \ҮеЬ-серверден алынған деректерді ССІ-модуль \¥еЬ- 
кркаттың НТМЬ-кодына генерациялайды. Сосын осы НТМЬ-код 
тұтынушының сүранысына жауап ретінде тұтынушы компьютеріне 
қайтарылады. Мысалы, түтынушы «Интернет туралы кітаптарды 
табу» сұранысын берді дейік. Осы сүранысқа жауап ретінде, ССІ- 
модуль деректер қорынан барлық кітаптар тізімін ісүрастырады да,і 
тізімді \¥еЬ-сервергс қайтарады. Ал ШеЬ-сервср өз кезегінде тізімді 
НТМЬ-кодына өткізіп, түтынушыға жібереді. Сонымен, түтынушы 
«Интернет туралы кітаптарды табу» сұранысына жауапты \Д/еЬ« 
серверден алады. Тұтынушы браузерінде кітаптар тізімі пайда 
болады.

СОІ-модуль \ҮеЬ-ссрвсрде арнайы каталогта сақталады, 
мысалы, "һйр: ІІту- \¥сЬ-кіІс-пате.к2/ с§і-Ьіп /зсгір1:.с§і". \ҮеЬ- 
кұжаттан ССІ-модульге параметрлер екі әдіс бойынша жіберілед; 
(\ҮеЬ-сервер аркылы): СЕТ жэне Р08Т.

СЕТ әдісінде параметр ІЛІЬ-адресте беріледі. Әдетте, іздеу 
серверлері, мысалы, Соо§1е, Үапсіех осы эдістен пайдаланады. 
Мысалы, тұтынушыга \УеЬ-құжат пайдаланатын тілді анықтау үшін 
мынадай өрнек қолданылады:

"ҺКр://ту-\УеЬ-8І1;е-пате.к2/с§і-Ьіп/8сгір1.с§і?1ап§=к2”

Бұл жерде тілдің атауы ІЖ Ь катарында "?" белгісінен кейін, 
"параметр=мэн" түрінде беріліп отыр; "1ап§=к2". Егер параметрлер 
көп болса, онда олар белгісімен бөлектенеді. Параметрлергв

72



(ЧП-модульде талдау жасалып, генерациялау нэтижесі браузерге 
жіберіледі.

Кейбір жағдайларда ОЕТ әдісін пайдалану қауіпсіз емес. 
Мысалы, тұтынушы реквизиттерін (логин мен пароль) жіберуде осы 
лдісті қолдансак, онда

"һ«р://ту-\У еЬ-хііе-пате ,кг/с§і-Ьіп/ хсгірг. с§і?
и.чсгпате=8һуткеп(& ра8$\уогс1=и8а01"

Бұл катар ІЖЬ-адрес болып есептеледі, сондықтан ол \¥еЬ- 
ссрверде 1о§-файлда сақталып қалады. Ал онда тұтынушы 
реквизиттерін әр түрлі бағдарламалар пайдаланып кетуі мүмкін.

Р08Т эдісінде параметрлер НТМЬ тілінде қалыпты құру тэгінен 
иайдаланады. Мысалы:

<Гопп теІһоіі="ро8І" асІіоп="/с§і-Ьіп /8сгірі.с§і">
<іприІ Іуре="ІехІ" пате="8һуткепІ" уа1ие="и8а01">
<іприІ Іуре="8иЪтіГ үа1ие="ок">
</Ғогт>

Көрсетілген мысалда тұтынушы реквизиттері сүраныстың 
ішінде беріледі. Қауіпсіздік мәселесі бойынша ОЕТ эдісінен тиімді, 
деі енмен деректер ашық арнамен жіберілетінін ескерген жөн.

Жалпы, СОІ технологиясы түтынушының интерактивтік 
пнтерфейсін құрумен тығыз байланысты.

Тұтынушының интерактивтік интерфейсі - тұтынушы мен \УеЬ- 
кұжаттың өзара қарым-қатынасын үйымдастыратын интерфейс. 
Иитерфейс \У\Ү\¥ жүйесінде НТМЬ-құжаттардың тізбегі түрінде 
аиықталады [10].

Интерактивтік интерфейсті НТМЬ-кұжатты кұрастыру үрдісі 
бойынша шартты түрде екі түрге бөлуге болады: статикалық жэне 
динамикалық. Статикалық интерфейс ретінде қарапайым НТМЬ- 
қүжатты айтамыз. Әдетте бұл интерфейс жұмыс барысында тұрақты 
түрін сақтайды. Динамикалық интерфейсте НТМЬ-құжатқа арнайы 
бағдарлама коды (СОІ-модуль) енгізіліп, ол \УеЬ-серверде 
орындалады. Нэтижеде тұтынушы интерфейсі жұмыс барысында 
і үрленіп отырады.

Сонымен, \У\\'\У жүйесі үшін интерактивтік интерфейс 
аиықтамасын томендегі түрде анықтайды. Тұтынушының 
пнтерактивті интерфейсі - деп статикалық немесе динамикалық
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түрде қүрылған, деректер алмасуға арналған ШеЬ-қүжатты айтады. 
Іс жүзінде түтынушы компьютері мен \УеЪ-сервер арасында 
деректер алмасатын кез-келген \ҮеЬ-құжат интерактивтік интерфейс 
қүрумен байланысты. Интерактивтік интерфейс мэселелеріне 8С*Ь- 
сервермен байланысу, деректер қорымен байланыс жасау, 
перифериялық қүрылғылардан ақпарат алу немесе жіберу, клиенттік 
компьютермен байланыс орнату, электрондық поштадан пайдалану 
т.с.с. жатады. Бүл айтылғандардың барлығы СОІ технологиясын 
пайдалану аркылы орындалады. *

Жалпы, \УеЬ-кұжатта тұтынышының интерактивтік интерфейс 
құру үрдісі негізгі екі бөлімнен тұрады (сурет 15):

• клиенттік бөлім;
• серверлік болім.

Сурет 15 - Тұтынушының интерактивтік интерфейсі

Клиенттік бөлім. Интерактивтік интерфейстің клиенттік 
бөлімін құру үшін тұтынушы интерфейсі сипатталған НТМЬ-кұжат 
құру қажет. Ол НТМЬ тілінде қалыпты құру тэгінен пайдаланамыз. 
Әдетте қалыптан тұтынушыны тіркеуде, эр-түрлі мәліметтер 
жинауда, сұранысты қабылдауда пайдаланады. Қалып тұтынушыға 
арнайы тек толтыруға рұқсат етілген өрістерге деректер енгізуді 
ұсынады. Енгізілген деректерді \У\У\У -сервердегі арнайы 
программа (с§і-модуль) өңдейді. НТМЬ 4.0 тілінің қалыптармен 
жүмыс істейтін тэгтерін қарастырайық. Оларға төмендегі тэгтер
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*ііиідм: • !огт>, <1сх1агеа> (ІсхІ агеа), <8с1сс(>, <орііоп> жэне 
триі •.

( 'с/тсрлік бөлім. Серверлік бөлім клиенттік бөлімнен түсетін 
лсрскісрді өңдеу сүранысын орындаушы модульден тұрады. Ол 
ІІТМЬ тіліндс жауапты өңдейді. Мүндай модуль с§і-модуль деп 
іііилпды. НТМЬ-қүжат \У\У\У-ссрвсрмсн «клиент-сервер» 
бміііишыста болуы үшін, олардың өзара қандай НТТР әдісті 
ішіідіілануын анықтау қажет. Жалпы алғанда, сүраныс -  бүл 
ыііісіптің серверге жіберген хабарлары.

I УІУ\¥-сервер -  бүл желі түтынушыларына серверде орналаскан 
мшсрмотіндік кұжаттарды пайдалану мүмкіндігін беретін 
(іүкілолемдік немесе корпоративтік желінің бір бөлігі. Түтынушы 
кшш.іктағы \Ү\У\У-сервермен байланысу үшін браузер программасы 
мжст. Браузер программасы монитор экранында гипермэтіндік 
қүжаттарды ІІК.Ь-адрес бойынша тікелей бейнелеп, алдыңғы немесе 
кслссі парақты оқу, НТМЬ-кодты көру, баспаға шығару т.б. іс- 
лрекеттерді орындайды.

\\'сЬ-ссрвердін жүмыс үрдісін қарап шығайық [4]:

І.Тұтынушы клиенттік компьютердегі браузерді жұмысқа 
косады. Клиенттік компьютер міндетті түрде желіге жалғанған 
оолуы тиіс. Содан соң браузер төмендегі функңияларды іске 
іісырады (сурет 16);

• \У\¥\\/’-сервермен НТТР хаттамасы аркылы байланыс 
жіісайды;

• көрсетілген ІІКЬ-адрестері бойынша Ү/еЬ-сайтты іздейді 
(і ідеу машиналары арқылы);

• табылған \УеЬ-сайтты монитор экранында бейнелейді 
(іінтерпретациялау);

• түтынушының монитор экранындағы \УеЬ-сайтқа тиісті 
клиснттік іс-эрекеттерін міндетті түрде орындайды 
(мапипуляциялау);

• тұтынушыға браузер программасының ішкі сервистік 
кі.гшеттерін үсынады;

• \У\У\У-серверге түтынушы сұранысын дестелеп 
коммутациялау технологиясы эдісімен жібереді.
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2.\¥\¥\А/-ссрвср тұтынушы сұранысын СОІ технологиясы 
арқылы орындап, нәтижені НТМЬ-коды түрінде клиенттік 
компьютердегі браузерге НТТР хаттамасы арқылы қайта жібереді 
(сурет 17).

Сурет 17 - Серверден клиентке нәтижені кайтару

З.Клиенттік компьютердегі браузер НТТР хаттамасы арқылы 
жіберілген НТМЬ-кодты қабылдап, монитор экранында форматтап 
бейнелейді жэне тұтынушының келесі нұсқауларын күтеді. 
Түтынушының нұсқаулары төмендегі түрде болуы күтіледі:

• Браузердің адрестік катарына жаңа \¥еЬ-сайттьщ ІЖЬ- 
адрестерін енгізеді;

• ағымдағы \¥сЬ-сайтта контентті іздеу, масштабтау, баспаға 
шығару, скриптті орындауға рұқсат беру жэне т.б. іс-әрекеттер 
жасайды (манипуляциялау);

•  ағымдағы \УсЪ-сай'гта гиперсілтеме аркылы басқа \¥еЬ- 
сайтпен байланыс орнатады.

Ескерту: Бұл жерде бірінші жэне үшінші жағдайларда эр-түрлі 
қүжат қолданылады.
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4 < NN '1'К Х Н О Л О Г И Я С Ы

4.1 ( NN гехнологиясының синтаксисі

< ЛЛ тскнологиясыиыц пайда болуы. С88 каскадты стильдер 
ІШііпиоі иисы \ҮЗС Интернет конеорциумы ұсынған «\УеЬ 
іМиоднрі гары» деп агалатын технологиялардьщ бірі болып 
шмииміс/и.

I *>‘>0 жылдары барлық браузерлердің ШеЬ-сайттарды 
ПйІІиоііоудс өз сгильдері болды. ХМЬ жэне НТМІ. тілдері осы 
тылдары қарқынды дамыды және сол кездегі ақпарагхы бейнелеу 
м>мі р.н-імдсу үшін жеткілікті болды.

I 990 жылдардың ортасында бағдарламашы мен \¥еЬ- 
ші іпііпсрлер үшін \¥еЬ-сайттарды жобалауда бірыңғай ережелерден 
ИйИщілшіу қажеттігі туьтадады. Осылай НТМЬ тілімен қатар С88 
ігмшлогиясы пайда болды [11].

І‘>‘М жылы Хокон Виум Ли (Накоп Ш іит Ьіе, Норвегия) 
«һиснадгы стильдер кестесі» терминін ұсынды және Берт Боспен 
(ИічІ Поя) бірге осы технологияны дамытты. Бүл технологияның 
Піи кп стильдерден негізгі ерекшелігі -  стильдерді сипаттауда 
мүі>і»срлік қасиетінен пайдаланылған, яғни бағдарламашы жаңа 
і і илі.дсрді күруда өзінің алдыңғы стильдерінен пайдалана алады.

Ьүл технологияны одан эрі дамытуға \¥ЗС Интернет 
кімюорңиумы кызығушылық танытып, 1996 жылы С881 
і т-цификациясын үсынды. Ал 1998 жылы өқделген жэне 
тііыктырылған С882 спецификациясы шықты [12].

2011 жылы 7 июньда \*/ЗС консорциумы С882 
і нсцификациясының орнына С88 2.1 спецификациясын үсынды. 
Каиргі таңда Интернеттегі барлық Ү/еЬ-сайтгар осы 
і ж.-цификацияға өту жэне қолдану қажеттігі туындап отыр.

Синтаксис. С88 2.1 спецификациясының синтаксисі С88
> і нііьдер кестесінің алдыңғы нүсқаларьш да өз ішіне алады.
( опымен қатар, С88 технологиясының келешекте қүрьшатын жаңа 
иүскаларында да осы синтаксистің ядросы сақталатыны анық, тек 
імиіа жаңа синтаксистік қүрылымдар қосылуы мүмкін. Мүньщ 
іырлығы \ҮеЬ-дизайнерлсрге кез келген гипермэтіндік күжатты 
гшпаксистік талдау мүмкіндігін береді. Дизайнерлер стильдер
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кестесін құруда өзіне таныс емес стиль қасиетгерін де пайдалана 
алады,

Белгілер (ЬаЬеЫ). С88 стильдер кестесін лексикалық талдау 
деңгейіне қарасақ, ол белгілер тізбегінен түрады. Белгілердің 
анықгамасында регуляр өрнектер Ьех-стилінде жазьшады. Сегіздік 
санак жүйесіндегі кодтар 180 10646 стандартымен анықталады. 
Төмендегі кестеде С88 спецификациясында кездесетін белгілер 
тізімін келтіреміз (кесте 1) [12]. <

Кесте 1 -  С55 белгілері мен аньшамасы

белгі аныктамасы

ГОЕШ' {ісіепі}
АТКЕҮЖЗІШ (<Х!{іс1еп(.}
8ТКЖО {«(гіпйі
ШУЛЫО {іпүаікі}
НА8Н #{пате}
ЫУМІШК {пит}
РЕКСЕКТАСЕ {пит}%
ОІМЕЫ8ІОЫ {ю іт} {іііепі}
и к і иг1\({\у| {кігіпё} !я'}\) | 

игІ\( {XV} ([! #$%& * —] | {попаясіі} | 
{евсаре})*{\ү}\)

иЫІСООЕ-КАЖШ ІІ\+[0-9а-і:?] {1,6}(-Г0-9а-а {1,6})?
СОО <!--
СОС —>
■

\(  ...........
} М
( ч
) \)
\ м . . . . . . . .
1
3 г \1\г\п\Ғ)+
СОМ М ЕМ
ғ и ы с т ю ы {і(1епІ}\(
ІЖ ХІЮ ЕЗ
ОА8НМАТСН Һ
ВЕЫМ көрсегіпген анықгамаларға жатпайтын 

символ
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Гнмсмдегі ксстеде 1-кестеде көрсетілген фигуралық жақша 
іііііін' жии.ілі ан макростар анықтамасын келтіреміз (кесте 2).

Кесте 2 -  С88 макростары мен анықтамасы

макрос анықтамасы
Ісіепі [-}? {птзіагі} {птсһаг} *
ІМате {птсһаг}+
КтхГагт [ а-2І ] {попазсіі} | {езсаре}
^опаксіі Гл\0-\177]
(іпісосіс \\Г0-9а-Л(1,6}(\г\п | Г \п\г\іҮП)?
Еясаре {ипісосіе} | \\[л\п\г\ГО-9а-Ғ)
Мтсһаг Г а-гО-9-] | {попаксіі} | {ексаре}
К ит [0-9]+ | [0-9] *\. [0-9]+
Зігіпй {8ІГІП8І} I {8ігіпй2}
8ІГІП8І \"([л\п\г\А\"] |\\{п1[ | {е8саре})*\"
8ІГІП82 \Т(Гл\п\г\і\\’1 |\\{п1} | {е5саре})*Ү
Іпуаіісі {іпуаіісіі} | {іпуа1іс12}
Іпуаіісіі \"([л\п\г\і\\"11 \\{п1} | {езсаре})*
Іпуа1іс12 \'([л\п\г\і\\']|\\{п1} | {евсаре})*
N1 \п|\г\п(\т|\Ғ
\У [ \1\г\п\Ғ|*

Лсксика. Төменде синтаксистік ережелердің ядросын 
(і рлмматикалық сипаттау) келтіреміз:

.чіуіезһееі : [ СБО | СЮС | 8 | .чіаіетепі ]*; 
сипатгау : ережелер | аі-ережелер;
аі-ережелер : АТКЕҮ\¥ОКО 8* кез келген* [ бөлім | 8* ];
болім :'{’ 8* [ кез келген | бөлім | АТКЕҮ\УОҒШ 8* | ';' 8* ]* 8*;
срсжелер : с е л е к т о р ? 8* жариялау? [ 8 *  жариялау? ]* 8*;
селектор : кез келген+;
жариялау : ВЕЫМ? қасиет 8* V 8* мэні;
касиет : ШЕЭТ;
моні : [ кез келген | болім | АТКЕҮХҮОКО 8* ]+;
к'Сі келген : [ ІОЕЫТ | ЫиМВЕЯ | РЕК.СЕЖАОЕ | ОІМЕК8ІОК | 

8ГІШ О
| ОЕЫМ | ЦЩ | НА8Н | Ш ІСОБЕ-КАКСЕ | ІМСШВЕ8 
| ПА8НМАТСН | ҒШСТІОИ 8* кез келген* ')'
| ’(’ 8* кез келген* ')' | '[' 8* кез келген* ']' ] 8*;
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Грамматикалық сипаттауда оқуға жеңіл болу үшін СОММЕЫТ 
белгісі қолданылмайды, өйткені түсініктемені кез келген жердв; 
қолдануга болады. Сол сияқты, 8 белгісі бос орынды білдіреді. Бос 
орын ретінде "пробел" (ЕІ+0020), "азат жол басы" (11+0009), 
"қатарды ауыстыру" (ІІ+000А), "каретканы ауыстыру" (11+0000) 
жэне "қагаз беру" (И+ОООС) символдары кездесуі мүмкін.

Мысалы: 8ТК.ІЫО белгісіц қарастырайық. Ол {зігіп§}
макросынан түрады. Ол өз кезегінде {8Ігіп§1} немесе {8Ігіп§2} 
түрінде жазылады. Ал {8Ігіп§1} анықтамасы 
\"([л\п\г\А\"]|\\{п1}|{е8саре})*\" түрінде берілген. Сол сияқты 
{5ігіп§2} анықтамасы \’С[л\п\г\А\’]|\\{пі} | {сясаре})*\' түрінде берілгеН 
т.с.с.

Осы ережелерден келіп шыгатыны қатарды жазуда кез келген 
символды, яғни эріп, сан, арнайы символдарды (Ііпісосіс коды 180 
10646 кодына эквивалент) қолдануға болады. Сондай-ақ, қатар 1 
(тырнақша) немесе " (қос тырнақша) символдары ішіне жазылады, 
Қатарды жазуда тырнақша мен қос тырнақша символдарынын 
аралас пайдаланып немесе олардың алдына \ (бэкслэш) символын 
жазуға да болады.

’ "Информатика" кафедрасы'
" 'Информатика' кафедрасы"
"\"Информатика\" кафедрасы"

Көрсетілген мысалдың бірінші жолында тырнақша 
қолданылып, «информатика» сөзі қос тырнақша ішіне алынған. 
Екінші жолда осының барлығы керісінше орындалған. Ал үшінші 
жолда тек қана қос тырнақша қолданылған, тек қана ішкі 
тырнақшалар бэкслэш символымен ерекшеленген.

Идентификатор. С88 стильдер кестесінде идентикатор 
эріптерден (а-2), цифрлардан (0-9), (тире) жэне (төменгі 
сызықша) символдары тізбегінен түрады. С88 стильдер кестесі 
регистрге қарамайды, яғни бас эріп пен кіші эріпті бірдей 
қабылдайды. Сонымен қатар идентификаторда 180 10646
стандартының кейбір арнайы символдары (И+ООАІ-ден жоғары) 
жэне \ (бэкслэш) символы қолданылады.



М ы сп л ы : осеап -  дұрыс жазьшған 
/ііпі 01 дұрыс жазьшған 
К Л М дүрыс жазьшған

»)дгпе \ (бэкслэш) символы арнайы символдардың іс-эрекетін 
іоміпу үінін пайдаланылады. Егер ол әріптен алдын келсе, онда 
оіи.1 жок деп есептеуге де болады. Мысалы, «арріе» 
ндсчіі и(|)икаторын «а\рр1е» немесе «а\рр1\е» деп жазуға болады.

Кілт сөздер. С88 стильдер кестесінде кіят сөздер 
н/іоміи<|)икатор түрівде кездеседі. Кілт сөздер тырнақша ішіне 
ііиі.т6айды ("..." немесе'...').

М ысалы: соіог -  дүрыс жазылған
"соіог" -  қате жазылған (қатар ретінде түсініледі)

Ксйбір кілт сөздер (тире) немесе (төменгі сызықша) 
гиммолдарымен басталуы да мүмкін. Әдетте мүндай кілт сөздер 
уііым, мекеме атауларына калдырылған. Спецификация жазьшған 
уши.гпа темендегі префикстер белгілі болған:

-гпк- МІСГ080Й
- Ш80- Місго8ой ОШсе
гпо2- МогіІІа
о- Орега Зойшаге

-ііікс- Асіүапсесі Теіеуізіоп Зіапйагсіх С о тт ій ее
\уар- \ҮАР

Орнектер. С88 стильдер кестесі өрнектер тізімінен түрады.
I (рпсктер 2 топқа бөлінеді:

• а(-ережелер
• ережелертобы

Лі-ережелер. С88 стильдер кестесінде аі-ережелер «аі» кілт 
інинен басталады, яғни @ символынан кейін идентификатор 
і үрады. Мысалы, @тес1іа, @ітрог1.

Мүндай атау @ («эт» деп оқылады) символының атынан келіп 
іпмккан. Орыс тілді Интернетте бүл символды «собачка» деп те 
ні.ійлы. Оны қазақшаға «күшік» деп аудару ыңғайсыз шығар.



Аі-ережеяер ; (нүктелі үтір) символы кездескеніне барлық 
қүрылымдық бөлімді өз ішіне алады.

Мысалы: @ ітрогі "ик§и.с88'’;
Һ1 { соіог: ге(і}
Аі-ережелерден басқа барлык қүрылымдар ережелер тобына 

жатады.

Бөлімдер. С88 стильдер кесгесің&е бөлім {} (фигуралық жақша) 
символдары ішіне жазьшады. Бөлімде кез келген белгілер (ІаЪеІз) 
жазылады. Бөлімнің ішінде ( ) қарапайым, [ ] тік жэне { } 
фигуралық жақшалар тек қана жүбымен және біріне-бірі кіретіндей 
жазылуы қажет. Сол сияқты, ' (тырнақша) немесе " (қос тырнақша) 
символдары да жүбымен жэне біріне-бірі кіретіндей жазылады. 

Мысалы: 
пе§іг§і_£оп {
Ьаск§гоиисІ-іта§е: игі ("йіек/іопсугеіі.ёіі’'); 
іопі-іатііу: "Т ітез Иеу/ Котап", вһаііоху;

Топі-зіге: 12 рі; 
соіог: "#000080";
}
Й 2 І Ш  {
£опі-£аті1у: "Тітез Иеда Котап", зегіі; 
іопі-зіге: 14 рі; 
соіог: "#000080"; 
іопх-віуіе: погтаі;
}

Көрсетгілген мысалда «пе§і2§і_Гоп» жэне «іігіт»  бөлімдері 
берілген. Бөлімде кездесетін қарапайым жақшалар ішпе-іш 
орналасқан. Ал "й1е8/£оп_сугеіі.§іҒ' және "Т ітез К.отап''
өрнектері қатар (зітіпд) ретінде қарадады.

Ережелер тобы. С88 стильдер кестесінде ережелер селектор 
жэне сипаттау бөлімінен түрады.

Селектор деп бірінші фигуралық жақшаға дейінгі кездесетін 
идентикатор немесе идентификаторлар тобы айтьшады. Селектор 
эрқашан өзінің сипаттау бөлімімен жазылады. Егер селектордың
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і<ИИімкі'іиі кате жазылса, онда оның сипаттау бөліміне талдау 
(М С Й ІІМ /ІЙ Д Ы .

( 'шпп іау бөлімі фигуралык жақшалар ішіне жазылады. Бөлімде 
*іі|»нмшіулар нүктелі үтірмен бөлеггенеді. Бөлім бос бояуы да 
мүмкіп.

Мысалы:
ІіІ, Һ2 (соіог: уе11о\у}
һ.< & Һ4, Һ5 {соіог: ге<1}

І< орсегілген мысалда Һ1, Һ2, ҺЗ, Һ4, Һ5 селекторлар, ал 
і|нн уралык жақшалар ішіндегі оның сш ш тау бөлімі. Мысалдағы 
ОІріііпіі жол синтаксисі дұрыс берілген. Ал екінші жол қате, яғни & 
гіімііолы қаге белгі болып есептеледі. Сондықтан түтынушы агенті 
і ічюкюр үшін қызьш ренді қабылдамайды.

Жариялау жзне цасиеттер. С83 стильдер кестесінде жариялау 
һіиікт идентификаторы, : (кос нүкте) символы жэне қасиеттің 
м.штсн түрады. Егер селекторда бірнеше жариялау қатары 
М' ідессе, онда олардың арасына ; (нүктелі үтір) символы жазылады.

Қасиет идеитификаторының мәні ретінде кез келген белгі 
мпі.інады. Қасиет мэнінің ішінде қарапайым, тік және фигуралық 
жлкшалар, сонымен катар тырнақша жэне қос тырнақша 
\ имнолдары тек кана жүбымен жэне біріне-бірі кіретіндей жазылуы 
іиіс. Егер нүктелі үтір қатарға жатпаса, онда ол бэкслэш 
іиммолымсн бірге жазылады.

Мондер синтаксисі әрбір касиет үшін бөлек аныкгалады. 
Жалпы, мэндер идентификаторлардан, қатарлардан, сандардан, 
іүсіерден т.б. күралады.

Мысалы:
(І2ІШ {
Гопі-йтііу : "Тітек Котап", .чегіГ;
ГопІ-8Іге : 14 рГ;
соіог: "#000080";
ІомІ-8Іу1е: погтаі;
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Көрсетілген мысалда «Іопі-Ғатііу», «іопі-зіге», «соіог», «ҒопГ- 
зіуіе» - қасиет идентификаторлары, ал «"Тітез Мелу Котап", зегіҒ», 
«14 рі», «"#000080», «погтаі» - мэндері.

Селекторлардағы жариялауларды біріктірмей бөлек жазуға да 
болады. Онда селектордың идентификаторы эр қатарда жазылуы 
тиіс.

Мысалы: Төменде берілген ереже
ІІ2ІШ {
іопі-іатііу : "Т ітез Котап'-^ зегіТ
іопі-зіге: 14 рі;
}

мына ережелерге эквивалент

й г іт  {ГопМатіІу : "Т ітез Келү Котап", зегіі-}
ііг іт  І&пі-зіге : 14 р і }

Түсініктеме. С88 сгильдер кестесінде түсініктеме /* және */ 
символдары арасына жазылады. Түсініктемені кез келген жерде 
жазуға болады.

Мысалы: /* С88 технологиясы түсініктемесі*/

Түсініктемені 8С5МЬ стилінде, яғни <!—жэне — > символдары 
арасында да беруге болады. Бірақта олардың қолдану аясы 
шектелеген (әдетте НТМЬ 3.2-ден төменгі версияларда).

Синтаксистік тсиідаудыц цателерін өцдеу ережесі. Егер С88 
стильдер кестесінде қателер табылса, онда түтынушы агенті оларды 
өндеуі қажет. Бүл жерде еңдеу дегенде қатесі бар стильді 
синтаксистік талдаудан өткізіп, онын басы мен аяғын тауып, 
стйльді осы қатесі бар өрнегін түтынушы агенті орындамауын 
айтамыз.

С88 стильдер кестесінің келесі версияларында жаңа қасиеттер 
мен олардың мәндері енгізілуі мүмкін деп түтынушы агенті келесі 
ережелерді өңдеуі тиіс:

а) Белгісіз цасиет. Түтынушы агенті белгісіз қасиетпен берілген 
жариялауды өндемеуі қажет.
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Мыиілы: Стильдер кестесі бершсін (гоіаііоп : 70 тіпиіез -  
цйі ііі., і мпе берілген);

ііКнп (соіог : Ыие; гоіаііоп : 70 тіпиіея}

Гүп.тушы агенті сгильдер кестесі төменде берілгендей етіп 
м ц д о іід і:

іік^и {соіог : Ыие}

.)) Қасиеттің мүмкін емес м т і. Тұтынушы агенті мүмкін емес 
м.ш кс чдесетін жариялауды өңдемеуі қажет.

Мысальі: Стильдер кестесі берілсін: 
ішу | Поаі: ІеГсІ} і* іеГеі мэні қате берілген */ 
іміу {Ьаск§гоип(і : "Ыие"} /* Ыие кілт сезі қос тырнақша ішіне 

«и п.шгаи */

П) Маі/огтесі жариялау. Түтынушы агенті синтаксистік талдау 
ц.ііпжссінде кездесетін күгілмеген белгілерді, (), [], {}, және "
і имнолдарының жұи келмеуі т.с.с. қателерді мүмкін болса қалпына 
м'иііруі қажет.

Мысалы: Стильдер кестесі берілсін:
ик§и {соіог : Ыие; соіог } /* кос нүкте символы жэне мэні 

(юрілмеген */
ик§и {соіог : }Ыие} /* фигуралық жақша - күтілмеген белгі */

и) Күтілмеген аі-ережелер. Түтынушы агенті күтілмеген а!- 
г|н-желерді нүктелі үтір символы кездескенше немесе келесі 
һурмлымдық бөлім біткенше өңдемеуі қажет.

Мысалы: Стильдер кестесі берілсін:
(е/Ягее-тсіг
(«Нтрогі "&2Іт.С8з"; 
ик§и {соіог: гесі}
*
І

ик§и {соіог: Ыие}

КөрсетЬи-ен мысалда @ігее-тсі деген аі-ереже С88 2.1-де 
.шыкіалмаған, сондықтан келесі қүрылымдық бөлім өңделмейді,



тұтынушы агенті берілген стильдер кестесін төмендегідей етіп 
қысқартады:

ик§и {соіог: Ыие}

г) Күтілмеген стшьдер кестесінің соңы. Тұтынушы агенті 
барлық аяқгалмаған қүрылымдық бөлімдерді (бөлімдер, жақшалар, 
қатарлар) жабуы қажет.

Мысалы: Берілген стильдер кес^есі 
@ тедіа всгееп 
{
Һ1 : Ье&ге {соі«епІ: 'Шымкент /* стильдер кестесі аяқталмаған

*/

төмендегідей орындалады:
@шедіа зсгееп 
{
Һ1 : Ъеіоге {сопіепі: 'Шымкент';}
}

д) Күтілмеген қатардың соңы. Тұтынушы агенті барлық ашық 
қатарларды жабуы, сосын осы құрылымды (жариялау, ереже) 
өндемеуі қажет.

Мысалы: Берілген стшіьдер кестесі 
РІ {
соіог: тагооп;
&пІ-1аті1у : 'Т ітек Ие\¥ К отап  /* нүктелі үтір қойылмаған */ 
соіог: гесі; 
соіог: оііуе;
}

төмендегідей орындалады: 
р і { соіог: тагооп; соіог: оІІУе;}

Көрсетілген мысалда «Гопі-Гатііу : 'Т ітез Ые\ү Котап» қатары 
нүктелі үтір қойылмағандьпсган орындалмайды. Келесі «соіогтесі;» 
қатарында қате жок, бірақга қатардан алдыңғы нүктелі үтір жоқ 
болғандықтан орындалмайды (синтаксистік қате).
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Иүтін жэне нақты саидар. С88 стильдер кестесінде 
кіи исі-ісрдің мәндерінің типі бұтін (<бүтін> деп белгіленеді) немесе 
ініһі м (<сан> деп белгіленеді) сандармен өрнектеледі. Бутін жэне 
иикты сандар тек қана ондық санақ жүйесінде аныкталған. Бүтін сан 
Оір иемесе бірнеше «0» ден «9»-ға дейінгі цифряерден түрады.
ІІ.шгы сан бүтін жэне бөлшек бөліктерден қүрапады. Олардьщ 
и|і;аыпа . (нүкте) қойылып жазьшады. Көптеген касиеттер тек қапа 
оң іацбалы сандарды ғана қабылдайды. Кейбір жағдайда бүтін және 
ііпкты сандар алдына «-» немесе «+» таңбалары жазылуы мүмкін.

Үіындықтың өлшем бірліктері. С88 стильдер кестесінде 
уіыіідықтың ©лшем бірліктері келденең жэне тік өлшемдерді 
иііі.іқтауда қолданылады. Өлшем форматы (<үзындық>) 
юмендепдей: <сан>, өлшем бірлігі идентификаторы (рх, е т ,  ех).
І і ср мән нольге тең болса елшем бірлігі жазылмайды.

Кейбір қасиетгер сол таңбалы мәндерді қолдануға да рүқсат 
псрсді, бірақта оларды іс жүзінде пайдалану техникалык 
курылғылармен қарама-қайшылықтарға экелуі мүмкін. Ондай 
жіігдайда түтынушы агенті стильді өңдемейді.

Ұзындыісгың өлшем бірліктері екі түрге бөлінеді:
• салыстырмалы
• абсолют

Саяыстырмалы елшем бірліктері үзындык мэнін басқа үзындык 
к.ісііетіне салыстыра отырып анықтайды. Әдетте мүндай бірліктер 
інр типті күрылғыдан екіншісіне өтуде баптау жеңіл болу үшін 
мупданылады. Мысалы, монитор экранынан принтерге еткізу. 

Сапыстырмалы өлшем бірліктері:
. е т  /* сэйкес шрифтгің 'Іопі-яіге' касиеті */
. ек >* сэйкес шрифттің 'х-һеі§һ1' касиеті */
• рх /» ''эйкес қүрылғының пикселі */

;і) «ет» өлшем 0<'шигік'ң мэн' ағымдағы шри<|птің Топі-8Іге'
•■.кистінщ мзніне сәйкес аі',ыкга'мды- 0 л  көллснең жэне тік 
и ішсмдерде қолданылады.

Мысалы: ( тильдер кестесі беріл». *Н'
ІіІ { 1іпе-һеі§һг: 1 .2 е т  }



Көрсетілген мысалда Һ1 селекторы шрифтінің биіктігі 
ағымдағы шрифттің биіктігінен 20% ұзын болуы тиіс.

ә) «ех» елшем бірлігінің мәні ағымдағы шрифттің бас «х» 
эрпінің мэнімен анықталады. Бірақта ағымдағы шрифтте «х» эрпі 
болмаса да аныкталуы тиіс.

Шрифітің «х-һеідһі» мәнін анықгаудың бірнеше эдісі бар. 
Әдетге шрифтгердің сенімді «х-һеіаһі» метрикасы болады. Егер ол 
болмаса, онда тұтынушы агенті шрифттің бас эріптерінің биіктігіне 
сэйкес аныктайды.

Мысалы:
һ і { таг§іп: іех }

б) «рх» өлшем бірлігінің мэні ағымдағы қүрылғының (монитор, 
принтер т.б.) пикселімен анықталады. Әдетте ол монитордьщ рұқсат 
берілген мүмкіндігін анықгау үшін қолданылады.

Абсолют өлшем бірліктері құрылғының физикалық 
параметрлері белгілі болғанда қолданылады.

Абсолют өлшем бірліктері:
• іп /* дюйм -  1 дюйм 2,54 сантиметрге тең */
• с т  I* сантимегр */
• шш /* миллиметр */
• рі /* нүкте -  1 нүкте 1/72 дюймге тең */
• рс /* пика -  1 пика 12 нүктеге тең */

Мысалы:
һ і { таг§іп: 0.5іп } /* дюйм */
Һ2 { 1іпе-һеі§һі: З с т  } /* сантиметр */
ҺЗ { \уопі-$раст§: 4 т т  } /* миллиметр */

* Һ4 { &пІ-8Іге: 12рІ} /* нүкте */
Һ5 { іопі-зіхе: Ірс } /* пика */

Пайыздық мэндер. С88 стильдер кестесінде кейбір қасиеттердің 
мэні пайыз түрінде де анықталады. Пайыздык мэннің форматы: 

<пайыз> : <сан>%
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Пайыздық өлшем бірліктері мәндерін басқа қасиеггің ағымдағы 
мэніне сәйкес пайызбен анықтайды.

Мысалы:
р { Ііпе-һеі^һі: 120% }

ИЯІ-мән. С88 2.1 спецификациясында ІІК.І-мән (ІіпіГогт 
Кекогигсе ІсіепііГісаІог) <ші> деп белгіленеді. Қасиеттерге ІЛИ-мәнді 
меншіктеуде «иг1(>» құрылымында қажетті ІІКЬ-адрес (ІіпіГогт 
Кезоигсе Ьосаіог -  Ықшамдалған ресурстар көрсеткіші) көрсетіледі.

Мысалы:
Ьоду { Ьаск§гоипс!: игі ("ҺЙр://\улу\у.икди.к2/1одо.ёіҒ')}

Түстер. С88 стильдер кестесінде түсті анықгауда түстердің 
ЯОВ (гей, §тееп, Ыие) моделінен пайдаланып, түстіц агылшынша 
атын немесе он алтылық санақ жүйесіндегі мәнін береміз. Түс гесі- 
қызыл, §гееп-жасыл, Ыие-көк үш бояудың араласуынан түрады. 
Араласу мөлпіері он алтылық сан 00-ден басталып ҒҒ-санымен 
аяқталады. Он алтылык сан алдына # символы жазылады.

Мысалы:
Іоп {
Ьаск@гоипс1-со1ог: "#е0е0е0";
£6пІ-Гаті1у: "Тітея Ке\у Котап";
&пІ-8Іге: 12 рі;
соіог: "#000080";
}

Көрсетілген мысалда монигор экранының фоны "#е0е0е0" 
түсімен, ал шрифт "#000080" (тоқ көк) түсімен берілген.

Жалпы, КС5В форматында мәндерді үш түрде беруге болады:
• он алтылық санақ жүйесі;
• ондық санак жүйесі;
• пайыздық.

Ондық санақ жүйесінде 0-ден 255-ке дейінгі сандар 
қолданылады (он алтылық санак жүйесінде 00-ден ҒҒ-дейін). 
ІІайыздық жүйеде 255 санына 100% сәйкес келеді, яғни КОВ (255, 
255, 255) немесе КОВ (100%, 100%, 100%) ақтүсті береді.
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Мысалы:
е т  { соіог : г§Ъ (255,0,0) }
е т  { соіог : г§Ь (100%, 0%, 0%)}

С85 стильдер кестесін үсыну. С88 стильдер кестесі 
символдардың эмбебап тобынан тұрады (180 10646). Бүл
символдарды тасымалдау және сақтау ушін, оларды А8С1І 
символдарын қолдайтын кодтау жүйелеріне ауыстыру қажет 
(мысалы, Ш'Ғ-8, ^іп<к>\У8-1251). <

Егер стильдер кестесі баска құжатқа енгізілетіи болса, мысалы, 
НТМЬ-қркатгың «§1у1е» атрибугы, онда стильдер кестесі осы 
қүжатга қолданылған кодтау жүйесінен пайдаланады.

Егер стильдер кестесі жеке файлда сакталса, овда түтынушы 
агенті символдарды кодтау жүйесін аныктаудың келесі
басымдылығьш қолдануы тиіс (жоғарыдан төменге):

• «сһагвеі» НТТР-параметрінің «Соійепі-Туре» өрісі (немесе 
баска хаттамадағы сәйкес параметр)

• @сһаг§еІ
• <1іпк сһагзеІ=""> немесе сілтеменің басқа метадеректері
• қүжаттан немесе стильдер кестесіиен альшған символдар 

тобы

@сһагзе(: ережесін қолданушылар, ережені стильдер кестесінін 
басына орналастыруы тиіс. «@с1іаг8еІ» ережееінен кейін
символдарды кодтау жүйесінің атауы тырнақша ішіне жазылады.

Мысалы:

@сһаг8е( " \Үіясіош8-1251

Түтынушы агенті стильдер кестесінің басында келмеген кез 
келген @сһагзеІ ережесін қабылдамауы тиіс.

4.2 С88 технологиясының қасиеттері

Бүл бөлімде С88 каскадты стильдер кестесінің қасиеттерімен 
танысамыз. С88 стильдер кестесінде қасиет «ргорегіу-пате» деп 
аталады. Қасиеттің мэндері кілт сөздермен беріпеді. Кілт сөздер < 
(кіші) және > (үлкен) символдары арасьша жазылады.
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Кімі сөздер арасында кездесетін ) символы, қасиеттің осы 
млідердің тек біреуін қабылдайтынын білдіреді. Сол сияқты, кілт 
ппдер арасында кездесетін || символы, қасиеттің осы мәндердің 
Ліристеуін, кез келген тэртіпте қабылдайтынын білдіреді. Ал кілт 
іч* члсрді топтау үшін [ ] символдары қолданылады.

I оменде осы технологияньщ негізгі қасиеттерін қарастырамыз

Ьаск§гоилс1-соІог : <түс> | Ігапзрагепі -  қүжаттың фон түсін 
ішықтайды. Фонның түсін анықгаумен қатар, Ігапзрагепі арқылы 
фші асты іүсіл де (рас1сіт§8) көрсетуге болады. Сыртқы өріс 
(іплгңіпя) ашық түсте қалады. Үндеместен Ігапкрагепі алынады.

Мысалы:
Іоп {
Ьаск^гошісі-соіог: §гау;
}

Корсетілген мысалда фон үшін күлгін түс таңцалған.

Ьаск8гоипй-іша§е: игі (<иг1>) | попе | іпһегіі -  фон ретінде суретгі 
фліілдан алады. иопе -  фондық сурет берілмейді. Іпһегіі: -  фонның 
м.шін аналық қасиеттен алады. Үндеместен попе мәні алынады.

Мысалы:
Іоп {
Ьаск§гоипсі-со1ог : "#еОеОеО";
Ьаск§гоипд-іша§е: игі ("Ше8/1о§о_й)п.діГ');
Гопі-Іатііу : "Тітея Ые\\' Ыотап", кһасіо^/;
Гопі-зіге: 12 рі;
соіог:"#000080";
}

Корсетілген мысалда фондық сурет ретінде «Гііез» бумасындағы
> 1п^о_Гоп.§і£» файлы алынады. Сонымен қатар «Ьаск§гоипс1-со1ог» 
к.к иетімен «#е0е0е0» түсі берілген. Егер қандай-да бір себеппен 
"І(>І>о_Гоп.£ІГ» файлы жүктелмесе, онда фон «#е0е0е0» түсін алады. 
•1'опда мәтін айқын көріну үшін «Т ітез N 6^ Котап» шрифті, 
ишііемі 12 нүктемен берілген. Әдетге фондық суретті осылай
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фондық туспен беру бағдарламалаудьщ тамаша үлгісі болып 
есептеледі. Бүл жерде фондықтүс фондык суреттің астында қалады.

Ьаск§гоипё-ро5ІІіоп : Іор | сепіег ( Ьойот | Іеіі | сепіег ( гіф і 
| <пайыз> ( <үзындық> | іпһегіі -  фондық суретгін басталу 

координаталарын анықгайды. Фондык сурет координаталары 
кіпттік сөздермен келдененінен және тігінен беріледі.

Фондық суретгің көлденеңінен басталуы төмендегіше беріледі:
. Іей -  солдан; Ч
• сепіег -  ортадан;
. щ һ і  -  оннан.

Фондық суретгің тігінен бастаяу координатаяары темендегіше 
беріледі:

• іор -  жоғарыдан;
• сеійет -  ортадан;
. Ьоііот -  төменнен.

Координаталар көлденеңінен бастап, сонан соң тііінен 
көрсетіледі.

Мысалы: 
іоп {
Ьаск§гоип<І-со1ог: "#еОеОеО";
Ьаск§гоип<і-ро8ІІіоп: гщһі іор;
Ьаск£гоиші-іта£е : игі ("й1е8/1о§о_&п.§і£");
}

Көрсетілген мысалда фондық сурет жоғарғы оң жақ бүрышқа 
орналасады.

Координаталар пиксельде -  (рх), сантиметрде -  (с т )  немесе 
пайызда -  (%) берілуі де мүмкін.

Мысалы: 
іоп {
Ьаск§гоипсі-соіог: "#еОеОеО";
Ьаск§гоипсІ-ро8Ійоп: 50рх 50рх;
Ьаск§гошкІ-іта£е : игі ("Яіек/Іоёо_іоп.§іГ’);
}



Киріччіні ен мысадца фондык сурет жоғарғы сол жақ бұрыштан 
Иі шгіі ">0 никсель және енінен 50 пиксель тастап орналасады.

I 'і гр координаталар пайызда берілсе, онда 0% 0% - жоғарғы сол 
Пу|іі.ііігіы, ал 100% 100% - төменгі оң бұрышты анықтайды.

М і.ісп лы : 
і і і і і {
Ьиск^гоітсі-соіог: "#е0е0е0";
Ііж-к^гоипсі-рояіііоп: 50% 50%; 
һт-.к^гоипіі-іта^е : игі (’Ті]е5/1о§о Гоп.§іГ');

Корсетілген мысалда фондық сурет монитор экранының 
о р іт  і.інан бастап орналасады.

Жлппы, фоңдық суреггі орналастыруда төмевдегі мәндер 
йиі.іпады:

• жогарғы сол бұрыш - Іей іор, 0% 0% немесе Іор Іей;
• жоғарғы ортасы - сепіег гор, 50% 0%, Іор сепіег;
• жоғарғы оң бұрыш - гі§Ы Іор, 100% 0%, £ор гі§һ1;
• сол жактың ортасы - Іей сепіег, 0% 50%, сеп1:ег Іей;
• центр - сепіег, 50% 50%, сепіег сепіег;
• оң жақтың ортасы - гі§һі сепіег, 100% 50% ,, сепіег гі§һі;
• гоменгі сол бурыш - Іей Ьойот, 0% 100%, Ьойот Іей;
• геменгі ортасы - сепіег Ьоііот, 50% 100%, Ьойот сепіег;
• гөменгі оң бұрыш - гі§һі ЬоНош, 100% 100%, Ьойот гі§һ(;;
• іпһегіі -  фонның координаталарын аналық қасиеттен алады;
• үндеместен 0% 0% алынады.

Һаск§гоип(1-гереаІ : гереаі ) гереа4-х | гереаі-у | по-гереаі | 
( і іік т іі  -  зкранда фондық суретті қайталайды. Үндеместен гереаі 
М.НП алынады. Мүндағы:

. гереаі-х -  фондық сурет көлденеңінен қайталанады;
• гереаі-у -  фондық сурет тігінен қайталанады;
. по-гереаі-у -  фондық сурет бір-ақ рет көрсетіледі,

► іііііаланбайды;
• гереаі -  фондық сурет көнденеңінен де, тігінен де 

ииііілпанады;
• іпһегіі -  мәнді аналық қасиеттен алады.
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Мысальг.
Ғоп {
Ьаск£гоиші-со1ог: ”#е0еОеО";
Ьаск§гоипд-ро8ІЙоп: 50% 50%;
Ьаск§гоип<і-ітаёе: игі ("ҒіІез/Іоцо Гоп.діГ'):
Ьаск§юшііі-гереаі: по-гереаі
}

Ьаск§гоип(1-аПасһгаеп(:: зсгоіі [<Ғіхес1 -  фонды мэтінге
байланыстырады. Үвдеместен зсгоіі алынзды. Мұндағы:

• 8сго11 -  егер мэтін терезеге симаса, онда фон мэтінмен қоса 
жүреді;

• Яхесі -  фон орнында түрады, ал мэтін оньщ үстінде 
қозғалады.

Ьаск§гошіё: <Ьаск§гошід-со1ог> || <Ьаск§гошісІ-іша§е> ||
<Ьаск§гоипсі-гереаІ> || <Ьаск§гоипс1-аІіасһтепІ> (| <Ьаск§гоипсі- 
ро5Ійоп> -  жоғарыда сипатгалған қасиеттердің жалпыламасы, яғни 
фондық сурет касиеттерін стильдер кестесінің бір жерінде аныктау 
мүмкіндігіи береді. Қасиеттердің кабылдайтын мәндері 
жоғарыдағыдай. Егер кейбір қасиеттер көрсетілмесе, онда олар 
үндеместен алу принципі бойынша таңдалады.

Мысалы:
а) Гоп {
Ьаск^гоипсі-соіог: "#е0е0е0";
Ьаск"гоипсі-іта§е : игі ("й1е$/1о§о_£оп.£ІҒ');
Ьаск§гошіс1-гереаІ: по-гереаі;
Ьаск§гошмі-аі(асһтепІ: йхесІ;
Ьаскёгоипсі-рояіііоп: гі§һі Іор;
}

б) іоп {Ьаскёгоипсі: "#е0е0е0" игі ("іі1е8/1о§о Ғоп.£іГ) по-гереаі 
Яхед гі§һі Іор}

Көрсетілғен мысалдағы а) жэне б) вариантгар эквивалент.



ім м іііч  шісііһ: Іһіп || тесііиш |  Іһіск || іпһегіі -  рамка бордюрінің
4 *иі І.ІІІЫҢ кадьшдығын бірден аыықтайды. Үндеместен гае<1іит 
Кіышуц.і Ьордюр қалындығы ретінде төмендегі мәндер алынуы 
Мумь ііі

• (Іііп жұқа рамка (эдетге 2 пиксель);
• піеіііигп орташа рамка (әдетте 4 пиксель);
• »һіск қалын рамка (эдетте 6 пиксель);
• ш ін т і і  мэнді аналық қасиеттен алады.

М.шдсрдіц тізімінде бір, екі, уш немесе төрт мэн кездесуі 
Мумміі. Іііер бір мән кездессе, онда рамканың барлық төрт жағына 
ЛІ|і/ц'Й -ісер етеді. Егер екі мән кездессе, онда рамканың тек қана 
ЯШи|м ы жэне төменгі жақтарына эсер етеді. Егер үш мән кездессе, 
ІНід/і («іріншісі рамканың жоғарғы, екіншісі сол жэне оң жақтарына, 
унііпніісі төменгі жағына эсер етеді. Ал егер төрт мэн кездессе, онда 
рймһмиыц сэйкес жоғарғы, сол, оң жэне төменгі жақтарына әсер 
#1 #ді

Мысалы:
іі > р { Ьогсіег-у/іскһ: 4рх}
і') р { Ьогйег-адЛҺ: Іһіп Іһіск}
п) () {һогсіег-у/іскһ: Зрх2рх4рх Ірх}

Корсетілген мысалдағы а) вариантта: рамка бордюрінің төрт 
»іи ыт.ің қалындығыда 4 пиксельден тұрады; б) вариантга: рамка 
Оо|іцюрінің жоғарғы жағы 2 пиксель, ал төменгі жағының 
МІИ.ШДЫҒЫ 6 никсельден түрады; в) вариантга: рамка бордюрінің 
*<<• аргьт жагы 3 пиксель, сол жағы 2 пиксель, оң жағы 4 пиксель, ал 
іммоиі жағының қалындьвғы 1 пиксельден түрады.

Інігсіег-зіуіе: воіід |  попе || һісісіеп |( сіоііесі |  сіаяһесі )) сіоиЫе |  
ЛМнпч: || гісі§е || іпхеі |  оиіяеі |) іпһегіі - рамка бордюрінің 4 
*ім ыиың стилін бірден анықтайды. Бордюр стилі ретінде томендегі 
Мі»іідс|) алынуы мүмкін:

• хо Іісі — қарапайым сызык;
• иопе -  бордюр жоқ, оның қалындығы нольге тең;
. һіскіеп -  жасырын, бордюр жоқ;
. іІоІІесЗ -  жіңішке пунктир сызық;
• <Іанһесі -  пунктир сызық;
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. сІоиЫе -  екі еселенген сызык;
• §гооУе -  көлемді, қысылған сызық;
• гісі§е -  көлемді, қалындатылған сызык;
. іпкеі -  көлемді, қысылған сызыктың басқа варианты;
. оиізеі -  көяемді, кальюдатылған сызықтын басқа варианты;
. іпһегіі -  мэнді аналык қасиеттен алады.

Мәндердін тізімінде бір, екг* үш немесе төрт мэн кездесуі ! 
мүмкін. Олардың эсері жоғарыдағы «Ьогсіег-тёіһ» касиетіндегі : 
ретоен анықталады. 1

Мысалы:
а) р { ЬогсІег-8(у1е: попе}
б) р { Ьогсіег-кіуіе: коіісі сІоиЫе яоіісі }
в) р {Ьогсіег-яіуіе: гісі§е}

Көрсетілген мысалдағы а) варианпга: рамка бордюрі жок, ол 
көрінбейді; б) вариантта: рамка бордюрінің жоғарғы жэне төменгі 
жағы қарапайым сызықтан, ал сол мен оң жағы екі еселенген 
сызықтан түрады; в) вариантта: рамка бордюрінің төрт жағы да 
көлемді, қалындатылған сызықган түрады.

Ьогсіег-соіог: <түс> | (гапзрагепі | іпһепі - рамка бордюрінін түсін 
анықгайды. Түс С55 стильдер кестесінің синтаксисінде анықталған 
стандарт эдістермен беріледі. Бордюрдің түсін анықгаумен қатар# 
ігапврагепі аркылы бордюр асты түсін де (раёсііп§8) көрсетугв? 
болады. Ал іпһегіі мэні түсті аналық касиеттен алады. !

Түс мэндері тізіммен берілсе, тізімде бір, екі, үш немесе төрТ 
мэн кездесуі мүмкін. Олардың эсері жоғарыдағы «Ьогсіег-тосііһ» 
қасиетіндегі ретпен анықталады.

Мысалы:
р { Ьогсіег-соіог: гед} /* бордюр түсі қызыл */

Ьогсіег: <Ьогс1ег-\ҮІс11һ> || <Ьогсіег-8іу1е> || <Ьогсіег-со1ог> • 
қысқартыяған қасиет, элементтің рамкасының бордюрінің бірнешв 
атрибутгарьш, яғни енін, стилін және түсін бір қатарда анықтайды. 
Қасиет рамканың төрт жағына бірдей әсер етеді.
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Мысалы:
іі) р {һогсіег: 2рх сІоиЫе пауу}

»>) Р !
Іюічіег-Іор: 2рх йоиЫе пауу;
Ьогсісг-Ьоиот: 2рх сіоиЫе паүу;
Ьоічіег-Іей: 2рх сіоиЫе пауу;
Ьогсісг-гіцһі: 2рх йоиЫе пауу;
II

Корсетілген мысалдағы а) жэне б) варианттар эквивалент. 
1’іімкішың бордюрі төрт жағында бірдей: қалындығы 2 пиксель, 
с 11 і і і екі еселенген жэне түсі тоқ көк болып анықталады.

Гопі-Ғатііу: <шрифттер тізімі> -  Шрифттер немесе олардың 
іииіері үтірмен бөлектеніп көрсетіледі. Браузер шрифттерді 
норсстілген ретпен компьютерде кездескенше іздеп, табылған 
іирпфгті пайдаланады. Қасиеттің шрифт типтері түрінде төмендегі 
млидср алынуы мүмкін:

• кегіГ- түртпесі бар шрифттер, мысалы: Тітея;
• вапз-зегіГ -  түртпесі жоқ шрифттер, мысалы: Неіұеііса;
. сигкіуе -  курсивті шрифттер, мысалы: 2агГ-Сһепсету;
• Гапіазу -  декоратив шрифттер, мысалы: \Үс8Іегп;
• топозрасе -  моношрифттер, мысалы Соигіег.

Іігер шрифт типі бірнеше сөзден түрса, онда шрифт типін
и.ірмақша ішінде жазу қажет, мысалы: “Тігпек Ые\ү Котап Суг”.

Іігер бірнеше шрифт | белгісімен көрсетілсе, браузер олардың 
гнрсуін үндеместен алу принципі бойынша таңдайды.

ГогП-хІуІе: погтаі | ііаііс | оЫі^ие -  шрифт стилдерін корсетеді. 
Үпдсместен погтаі алынады. Мүндағы:

. погтаі -  қалыпты;

. ііаііс -  курсив;

. оЫі^ие -  қигаш.

ГопІ-8І2с: <абсолют> | <салыстырмалы> | <нақты> | <пайыз> -  
іирифт өлшемін анықтайды. Қасиеттің мэні ретінде абсолют,
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салыстырмалы, нақты өлшемдер немесе пайыз көрсетіледіі 
Үндеместен погтаі алынады.

іоій-үуеіёһі: погтаі | Ъоісі | ЪоШег | іі§һіег -  шрифттің ені
анықтайды. Үндеместен погтаі алынады. Мұндағы:

• погтаі -  қалыпты;
. Ъоісі -  жартылай жуан;
. ЪоШег -  жуан;
. 1і§һіег -  жіңішке. <

іопі-уагіапі: погшаі | зтаіі-сарз -  шрифттің бас әріптеріні 
өлшемін анықтайды. Үндеместен погтаі алынады. Мұндағы:

• погтаі — калыпты;
• ктаіі-сарз -  кіші бас қаріп.

й т і: <£опі-а1у1е> || <йт(-уагіап 1> || <1Ъм-хуеІ£һІ> || <іоп
5 І2 С >  I <Гопі-іаті1у> -  жоғарыда сипатталған қасиеггерд' 
жалпыламасы, яғни шрифт қасиетгерін стильдер кестесінің бі 
жерінде анықтау мүмкіндігін береді. Қасиеттердің қабылдайты 
мэндері жоғарыдағыдай. Еғер кейбір қасиеттер көрсетілмесе, он 
олар үндеместен алу принципі бойынша таңдалады.

Мысалы:
Һ1 {
Іопі-Гатііу: Агіаі;
Ғопі-зіге: 30 р(;
ҒопІ-\уеі§ҺІ:: ЪоЫ;
Іопі-зіуіе: ііаііс
}
Р {
йпі: ЪоЫ ІСаІіс 1аг§е Т ітез ^е\у Котап, яегіҒ
}

\уог(1-зрасіп§: погтаі | <үзындық> -  сөздер арасындағы араль 
беріледі. Үндеместен погтаі алынады.

1еиег-зрасіп§: погтаі | <ұзындық> -  символдар арасындш 
аралық анықталады. Үндеместен погтаі алынады.



ігхі-(Іссогаііоп: ипйегііпе | о у с г і і п с  11іпе-Іһгои§һ |Ыіпк | попе -  
( 'ммііои гариитурасы көрсетіледі. Мұндағы:

• шиісгііпе -  астын сызу;
• оусгііпс -  төбесін сызу;
• I іп с-Іһгои§һ -  үстін сызу;
• Ыіпк -  жанып-өшу;
. іюпе -  алдынғы орнатылған мэндерді жою.

ісхі-ігапвіогт: сарііаііхе | иррегсазе | Іошегсаве | попе -  мэтінді 
ОсИислсуде регистрді түрлендіруді анықтайды. Үндеместен попе 
ііиыііііды. Мүндағы:

• сарііаііге -  эрбір создіц бірінші қаріпі бас қаріпке түрленеді;
• иррегсазе -  барлық әріптер бас қаріпке түрленеді;
. Іочүегсаке -  барлық эріптер кіші қаріпке түрленеді;
• попе -  алдынғы орнатылған мәндерді жояды.

(сх!-аІі§п: ІеГі | гіцһі | сепіег (іихІіГу — мэтінді терезе шеттеріне 
ісцссгіреді. Мүндағы:

• Іей -  солға;
• гі§һі-оңға;
. сспіег -  ортаға;
. іихІіГу -  екі шеттен.

Ісхі-іпсіепі:: <абсолют бірліктер> | <пайыз> -  мэтіннің шегінуін 
мірссгсді. Әдетте шегіну абзацтың бірінші қатарының сол жағына 
і шіа гиісті. Егер бірлік мэні сол таңбалы болса, онда салыстырмалы 
іүрдс солға қарай жылжыйды. Абсолют бірліктер төмендегідей 
іімықталады:

• рх -  логикалық пиксельдер;
. рі -  логикалық нүктелер;
. е т  -  шрифт өлшемінің бірліктері;
. с т  -  сантиметрлер;
. т т  -  миллиметрлер.

Мыеалы: іехг-іпсіепг: -Зет.

\ епіса1-а1і§п: һакеііпе | яиЬ | кирег | Юр | ІехМор | тісЫІе 
| Һоііот | Гехі-Ьоиоп | <пайыз> -  элементгің тік орналысуын 

лш.іқтайды. Үндеместен Ъазеііпе алынады. Мүндағы:



. Ьавеііпе -  элементті негізгі элементтен теменп 
орналаетырады;

• тісісііе -  элементтің орта сызығын «негізгі + жартыла' 
биіктікке» теңестіреді;

. зиЪ -  элементті қатар астына теңестіреді (эдетте Ғопі-8Ігв 
зтаііег қасиетімен бірге беріледі);

. зирег -  элементті қатар төбесіне теңестіреді (эдетте Ғопі-зіге! 
зтаііег касиетімен бірге беріледі);

• Іехі-Іор -  элементтің жо^арғы шетін негізгі элементті 
төбесімен теңестіреді;

• Іехі-Ъойот -  элементтің төменгі шетін негізгі элементті 
астымен теңестіреді;

. Іор -  элементтің төбесін негізгі элементтің ең жогар 
шетімен теңестіреді;

. ЪоЧот -  элементтің астын негізгі элементтің ең төмен 
шетімен теңестіреді.

1іпе-һеі§һ1: погтаі | <сан> | <ұзындық> | <пайыз> -  қат
биіктігін көрсетеді. Үндеместен погтаі алынады.

со1ог:<түс> -  қүжат мэтінінің түсін көрсетеді. Үндемест 
қүжатта аныкталган түсті алады. Түстің мэні бірнеше тәсілме 
анықталады:

. түс аттары бойынша, мысалы: гесі (қызыл), Ыие (көк);

. он алтылық сан түрінде, мысалы: #000000 (қара);

. нөлдері алып тасталған он алтылық сан түрінде, мысалы: # 
(ак);

. КСВ моделі бойынша, мәндері 0-ден 255-дейін, мысал 
г§Ъ(255,255,255) (ақ);

. КСВ моделі бойынша пайызбен берілген, мысалы: г§Ъ( 100°/с 
0%, 0%) (қызыл).

Мысалы:
Һ1 {соіог: §гееп) /* түс аттары бойынша берілген (жаеыл) */
Һ1 {соіог: #008000} /* түс он алтылык сан түрінде берілге 

(жасыл) */
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4..1 С NN сіильдерін \¥еЬ-қүжатқа енгізу әдістері

і 'Ч.Ч ічильдер кестесін \¥еЬ-кұжатқа енгізудің бірнеше эдістері 
Пйшілі Олар бір-бірінен мағынасы жэне мұмкіндіктерімен 
Омиі,*кісиеді. Нұл бөлімде осы әдістерді қарастарамыз.

І»()иуісрлср стильдер тізбегін олардың орындалу 
Пйи.імдылі.нына қарай төмендегіше қолданады [4]:

• шікі сіильдер (құжатқа <§іу1е> атрибупарымен енген 
іИНШ.дер);

• пн пілі ен стильдер (құжатқа <Ьо<1у> тәгімен енген стильдер);
• і лобаль стильдер (құжатқа тақырьш бөлімінде <§1у1е> тэгімен 

ииичі сі ильдер);
• (ілйланысқан стильдер - құжатқа <1іпк> тәгімен енген 

» нііи.дер;
• ммморт стильдер - құжатқа <з1у1е> тэгінің @ ітрогІ қасиетімен 

и і н ч і сіильдер.

Ііраузерлер Іпісгпеі Ехріогег (Місгояой), Орега (Орега Зойшаге 
АКЛ), Мо/іііа ҒігеҒох (Могіііа Согрогаііоп) \ҮеЬ-құжа'гтарды талдау 
тінінііида стильдерді осы басымдылық бойынша таңдап алады. 
» оиді.іқган серверде \УеЬ-жоба ұшін гек қана бір С88 стильдер 

-ич-і қүрылады.

Ішкі стилъдер. С88 стильдер кестесі технологиясы НТМЬ 
ііміпіц кез келген тэгіне өзіндік стильді визуалды (іпііле 8(уІе) енгізе 
н і і п т ы . Ішкі стиль мағьшасы бойышиа НТМЬ тілі тэгінің 
йсіц-ігі іліен тұрі болып есептеледі. Стильді анықтау үшін НТМЬ 
ііііі гэгінің «8(у1е» атрибутынан пайдаланады. Сонымен қатар ішкі
• і н ііі. гск қана осы тэг ішінде ғана орындалады.

Мысалы:
ІсІосГуре һ іт і риЫіс"-//АЛ',ЗС//В(сі Н ГМЬ 4.0іШчГ">
Іі(т1>
1іеас1>

• те(а  ҺИр-ес]иі^-="СопІепІ-Ьаи§:иа§е" соп£епІ="еп-и8">
■ те іа  һир-ециІҮ="Соп(еп(-Туре" соаІеп(:=’Чех(/һйпІ;
(■|іаг8еі-'А'іпскт'8-1251 ">

ИІІе>Ішкі стиль</(і(:1е>
/Ііеа<і>
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< Ьосіу>

<р $Іу1е="Гоп^Гаті1у: НеІуеГіса, зһасіо\ү; іхліі-кіге: 14 рі; соіог: 
рифіе;

Іопі-м/еіцһі: погта1;"> мэтін </р>
</Ьосіу>
</һйп1>

Көрсетілген мысалда стиль <р> тэгінің «зіуіе» атрибуты 
көмегімен енгізілген. Стильдің ^ касиеттері нүктелі үтірмен 
бөлектенген. Мэтіннің өлшемі 14, шрифты Неіуеііса, түсі сия көк 
болып аныкггалған.

Жалпы, ішкі стильдерден пайдаланбаған немесе шектелген 
түрде қолданған дүрыс. Себебі олар У/еЬ-күжаттардың жалпы 
көлемін үлғайтады. Нэтижеде браузердің ШеЪ-қүжатты жүктеу 
уақыты үзаяды жэне \\'еЪ-құжатка өзгеріс енгізу қиындайды.

Енгізіпген стилъдер. С88 стильдер кестесі \¥еЬ-қүжаттың 
негізгі бөлімінде енгізілген стильден пайдаланады. Бүл эдісте стиль 
НТМЬ-дің <Ъос1у> тэгіне орналасады, сондықтан бүл стильден 
барлық тэгтер С88 стильдер кестесінің мүрагерлік касиеті бойьшша 
пайдалана алады.

Мысалы:
<!с1осІуре һігпі риЫіс"-/Л¥ЗС//Оід НТМЬ 4.01//ЕК">
<һйп1>
<һеаё>
< теІа һйр-ециіу="СопіепІ-Ьап§иа§е" сопІепі="еп-и5">
< теІа  һйр-ециіу="СопІеп(-Туре" сопІеп^"іех{/һіт1; 
сһагзеІ=\уіпс1о\Ү8-1251 ">
<Іійе>Енгізілген стнль</Ш1е>
</һеад>
<Ъо<іу віуіе-Топі-ііатііу: "Т ітез Ке’»  Котап",8егіі;
Гопі-зіге: 14рІ; соіог: Ъ1ие;">
<р> мэтін </р>
</Ъо(іу>
</ҺІт1>

Көрсетілген мысадца \УеЪ-құжаттың барлық мэтінінің елшемі 
14, шрифты Т ітез Иеш К.отап, түсі көк болып аныісгалған.



( иш.імеіі қатар Тішев Мелу К.отап шрифты Зегіі' эффектімен 
П«*|нііі си. Нгер тұч ьшушы компьютерінде бұл шрифт болмаса, онда 
нмі.1 0|тучер 8егіГэффекті бар сэйкес шрифтпен алмастырады.

I 'тпіаль стшьдер. Бұл әдісте стильдер кестесі У/еЬ-кұжаггьщ 
п*һі.і|)і.іС)ыііа жазыдады. Мағынасы жағынан енгізілген стильге 
у ш т \  (лильді аныкгауда НТМЬ тілі тзгінің «зіуіе» атрибутынан 
ркнч', - Му1е> тэгінен пайдаланады. Егер \¥еЬ-кұжатта ішкі стиль 
һиилаііылса, онда сол тэг С83 стильдер кестесінің полиморфизм 
м і  і і г і  і м е и  сипатталған ішкі стильді алады.

Мысалы:
• !(Іосіуре Ы ті риЫіс"-//\¥ЗС//Оиі НТМЬ 4.01//ЕЫ">
• ІІ(І11І>
• Ііса(1>
• шс(а һйр-ециіу="Соп(:еп(-£апдиа§е" сопСепІ=”еп-и8">
- ше(а [іир-еяиіу="Соп(егН-Туре" соліеп 1="(ехі/һіті; 
сІіагхеІ=үут(1о\Ү8-1251 ">
• Іі(1е>Глобаль стиль</Ше>
•~*(уІе (уре="(ех(/с88">
Ы (
Іопі-Гатііу: Неіуеііса, аһасіои-;
(оп(-8І2е: 14 р(; 
соіог: уеііош;
(оп(:-\¥еі§һі: погтаі;
•1
•:/8Іу1е>
••/һеа(і>
■Ьосіу>
<Һ1> мэтін </Ы>
• /Ьо(1у>
</ҺІт1>

Көрсетілген мысалда ШеЬ-құжат мәтінінің өлшемі 14, шрифты
I Іоіусііса, түсі сары болып анықталған. Сонымен қатар Неіуейса 
шрпфты 8һас1ош эффектімен берілген.

С’88 стильдер кестесі технологиясында аталған әдістерді 
муолсіз қолдануға да, сонымен қатар бірге қолдануға да болады.
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\ҮеЪ-қүжатта бірнеше стильді қолдану мәселесін көрейік. Бұл ұшін 
стильдер кестесін құрамыз.

<!(ЭосІуре М ті риЫіс"-/ЛҮЗС//ОМ НТМЬ 4.01//Е№’>
<Һ(ЗПІ>
<һеа(1>
<те(а һйр-ециіу~"Соп1еп(-Ьап§иа§е" сопІеп£="еп-ш">
<те(а һйр-ециіү="СоаІеп1-Туре" сопІепІ='ЧекІ/ҺІт1; 
сһаг5еІ=луіп(1о\Ү5-1251 ">
<Ме>Стильдерді қатар қолдану</іШе>
<8(у1е Іуре='Чехі/с8з"> *
Р {
Ъаск§гоипс1-іта§е: иг1("ГіІек/£оп1 ,§ІГ'); 
Ъаск§гоипсі-со1ог:"#е0е0е0";
ІопМатіІу: "Тітея Ые\у Котап", 8һасІо\ү;
Гопі-зіхе: 12 рі; 
соіог: "#000080";
}
</зіу1е>
</һеад>
<Ьо(іу 8Іу1е='Топі-1кті1у: " АгіаІ",8егіГ;
Гоп(-5І2е: 16 рі; соіоиг: Ъ1ие;">
<р 5Іу1е='ТопІ-Гатііу: Неіуеііса, кһасіош; Гоп(-8І2е: 12 р(; соіог: 

ригріе;
іопі-^еіёһі: погта1;"> мәтін </р>
</ЪосІу>
</ҺІт1>

Көрсетілген мысалда V/еЬ-құжаттың фоны глобаль стильдер 
эдісімен, УУеЪ-құжат енгізілген стильдер әдісімен, ал абзац ішкі 
стильдер әдісімен берілген. Нақты атасак, негізгі мәтін 16 өлшемді 
Тійіез Ые\у К отап  шрифтімен, бас такырып 16 өлшемді Агіаі 
шрифтімен, ал абзац 12 өлшемді Неіуеііса шрифтімен берілген. 
Сондай-ақ, негізгі шрифтгің түсі тоқ көк, тақырыптың түсі көк, ал 
абзац сия көкпен берілген.

Байланысцан стилъдер. Бүл стильдің жоғарыдағы эдістерден 
негізгі айырмашылығы стильдер кестесі \ҮеЬ-құжатка емес, бөлек 
стильдік файлға жазылады. Стильдік файл «.сзз» файл кеңеймесімен
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сакталады. Әдетте бұл файлды тұзетуде қарапайым 
редактордан (мысалы, Блокнот) пайдаланған дұрыс. 

Мысалы:
/* чк§и.с88 стильдік файлы */ 
пе§І2§і
{
Іопі-Гатііу: "Тітев Ме\ү К отап”, хегіГ:
Гоп(-8І2е: 12 рі; 
соіог: §гееп;
}
іоп
{
Ьаск§гоипд-іта§е: игі ("Ше5/йп1.§іГ);
Ьопіег-іор: 2рх сіоиЫе пауу;
Ьогсіег-Ьоііот: 2рх сіоиЫе пауу;
Ьогдег-Іей: 2рх сіоиЫе пауу;
Ьогс1ег-гі§ҺІ: 2рх (іоиЫе пауу; 
Ьаск§гоипс1-со1ог:”#е0е0е0"; 
іопі-іатііу: "Тітек Ме\у Котап", зһасіош; 
іопі-зіге: 12 рі; 
соіог: "#000080";
}
аЬгаІсһІ
{
йтІ-£аті1у: Агіаі, запз-зегіГ;
Гопі-зіге: 18 рі; 
соіог: гесі;
ГопІ-№еі§һ1: ЬоМ; 
іопі-зіуіе: ііаііс;

АЗСІІ

аЬгаГсһ2
{
Гопі-Гатііу: Неіуеііса, кһасІоху; 
(опі-зіхе: 14 рі; 
соіог: уе11о\ү; 
іохіІ-\^еі§һі: погтаі;
}
Іігіт
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{
Гопі-Сатііу: 'Т ітек  Ые\¥ К.отап", яһасіош;
Гопі-зіге: 12 рі; 
соіог: ”#000080";
}

Көрсетілген мысалда «пе§І2§і», «іоп», «аЬхаІсһІ», «аЬ/лІсһ2», 
« Іі/іт»  стильдері аныкталған. Байқасаңыз <8(у1е> тзгі стнльдер 
кестесінде көрсетілмейді. Браузер ̂ стильдік файлды «.сзз» файл 
кеңеймесіне қарахх таниді. \\'еЬ-кұжапы стильдер файлымен 
төмендегі түрде байланыстыру кажет:

<!сіосІуре һ іт і  риЫіс"-/ЛУЗС//ОМ ГГГМІ. 4.01//ЕМ">
<ҺІт1>
<һеасі>
< те іа  һйр-ециіу="Соп(;епГГап"иа§е"сопІепГ^"еп-и8">
<теса һйр-е^иіү=”СопІепГ-Туре" соп1епГ; "1ех(УҺІт1; 
сһагзе1:=\уіік1о\¥5-1251 ’’>
<1і11е>Байланысқан стильдер</гі<:1е>
<1іпк ге1="8Іу1е зһееГ’ Гуре = "іехі/езз" һгеГ="ик§и.С88">
</һеасІ>
<ЬосІу>
<р> мэтін </р>
</Ьо(1у>
< /һ (т І>

Көрсетілген мысалда стильдер кестесін (ге1="8(у1е8һее(:") файл 
форматымен (Іуре='Чех(/С83") ағымдағы бумадан (һгеГ "ик§и.С58") 
байланыстыру көрсетілген. Жалпы, стильдік файлды кез-келген 
ІШГ.-адресте сақтауға болады.

Байланысқан стильдер әдісінде стшіьдер кестесі С85 
синтаксисінен басқа ешкандай дерек сақтамайды. Сондай-ақ \¥еЪ- 
қүжатта да ешкандай стильдер көрсетілмейді, тек қана стильдік 
файлға сілтеме жасалады. Нәтижеде \¥еЬ-қүжат коды мен \УеЪ- 
қүжатты рэсімдеу бөлектенеді. Сонымен қатар жалғыз стильдер 
файлын бірнеше \¥еЬ-қүжатпен бір уакыгга байланыстыруға 
болады. Сондықтан байланыскан стильдер эдісі С88 технологиясын 
қолданудың эмбебап эдісінің бірі болып есептелуде.



Импорт стильдер. \¥еЪ-кұжаттағы ағымдық стильдерге 
стильдік файлды енгізу ұшін <віу!е> тэгінің @ ітрогІ қасиетінен 
пайдаланады. Бұл әдісті байланысқан немесе глобаль стильдермен 
бірге қолдануға болады, ал ішкі стильдермен катар қолданудың 
қажеті жоқ.

\ҮеЪ-құжатты стильдер файлымен төмендегі тұрде 
байланыстыру қажет:

<!сіос!уре һйпі риЫіс"-//\¥ЗС//Бісі НТМЬ 4.01//ЕМ">
<һ1т1>
<һеас1>
< теіа  һйр-еяиіү="Сопіеп1-Ьап§иаёе" сопі;еп1;="еп-из">
<теІа һйр-е^иіу="Сопі:епі-Туре" соп(:епі="{ехі/ҺІт1; 
сһаг8еІ=\уіікіо\¥8-1251 ">
<ШІе>Импорт стильдер</ііі1е>
<зіу1е>
@ітрогі иг1("Я1ез/та(:іп.С5з");
@ітрох! иг1("Шез/1:І2Іт.сз8”);
</зіу1е>
</һеас1>
<Ъос1у>
<р> мэтін </р>
</Ъосіу>
</һіт1>

Көрсетілген мысалда «таііп.сзз» жэне «ііхіт.схз» стильдік 
<|іайлдары ағымдағы құжатқа «Шез/» бумасынан енгізіледі.

4.4 С88 технологиясының алгоригмдері

\¥еЪ-жоба кұрз' үшін НТМЬ тілімен танысу бірінші кезең болып 
іабылады. НТМЬ тілінде \Д/еЪ-жоба қүрылғанымен, НТМЕ тілі тек 
кана гипермэтіндерді белгілеу тілі, яғни тілде \¥еЪ-қүжатты 
форматтау жәие рэсімдеу қүрадцары жеткіліксіз. Келесі кезең С88 
сгильдер кестесін күру жэне енгізу болып есептеледі. Сондықтан 
*>үл бөлімде С88 стильдер кестесін күру алгоритмдерін 
карастырамыз. Түтынушы НТМЕ тілі тэгтерін біледі деп есептейміз. 

Қарапайым \¥еЪ-қүжат қүрайық (сурет 18).
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<ҺШі1>
<һеас!>
< теІа  һйр-ечиіу ="Соп(ел1;-Ьапёішёе" сопіеп1;="еп-и8">
<те1:а ҺИр-еяиіу="СопІеп1-Туре" сопіепі=" іехі/һіті;

сһагзе1;=\утсіош8-125 і ">
<(і(1е> С88 технологиясыны&#1187; &# 1179;асиеггері</т1е> 
</һеас1>
<Ьос1у>
<Ы а1І£п=сепіег> С8Ь технологиясыны&#1187; 

&# 1179 ;асиеттері</һ 1 >
<р а1іёп="іи8іііу"> \¥еЪ-&#1179; &#1201; жатты&#1187;

&# 1179; &#1201;рылымы мен сипаттауын б&#1257;лектеуді С88 
(Савсаёе 8іу1е Зһееік -  каскадты стильдер кестесі) технологиясын 
&#1179;олдана отырып орындаймыз. С88 технологиясы \¥еЪ- 
&#1179; &#1201; жатты сипаттауда &#1179; осымша файлдардан, 
шаблондар мен стильдерден пайдалануға к&#1257;мектеседі.</р>

<р а1і»п="]изІіГу"> Стильді аны&#1179;тау
&#1179;&#1201 ;жатты&#1187; т&#1199;рін стиль
&#1179;асиеттерін енгізу ар&#1179;алы &#1257;згертетеді.

Стиль &#1179;асиеттеріні&#1187; м&#1241;ні ретінде кілттік 
с&#1257;здер алынады. Кілттік с&#1257;здер арасында кездесетін 
&#166; символы, &#1179;асиетті&#1187; осы немесе келесі 
м&#1241;нді &#1179;абьшдайтынын білдіреді. Т&#1257;менде осы 
технологияны&#1187; негізгі &#1179;асиеттерін
&#1179;арастырайы&#1179;. </р>

</Ъос1у>
</ҺІт1>

\¥еЬ-құжатка стильдер кестесін енгізу үшін НТМЬ тілінің 
«віуіе» тэгінен пайдаланамыз.

Мысалы;
<8І:у1е 1уре="1ех(/с88"> 
һ і {
Гоп{-£аті1у: Апаі; 
і'оп(-8І2е: 30 рі; 
соіог: Ыие;
Іопі-зГуІе: ііаііс 
}
</зіу1е>



('N8 синтаксисі бойынша стиль екі негізгі бөлімнен тұрады: Һ1 
пчісктор жэне сипаттау (Гопі-Ғашііу: Агіаі; іЪпІ-зіге: 30 р(; соіог: 

Ыис; Гопі-кіуіе: ііаііс).

' һ '  ІГ  <■ і\и»*гЛи»«ЛО«Һс^\Дітло>^20і^М^іктр-дік.с*рт»циви.ІШ <$ітожвлогйікы\С5Ь-т«<ио/ю-'] ( К  і ( Зг а  р  *

«>І і *. ужпттын кұрылымы мен сипатгауын бөлектеуді С88 (Савсасіе 8»у1е бһеегв -  каскадты сткяьвер кестесі)
• »>іііігн)іііясын колдана отырып орындаймыз. С38 технологиясы еЪ-күжатты сипаттауда косьшша файлдардан, 
жмА>іоішір мен стильдсрден пайдаоануга квмектеседі.

« імлһлі лныктау кұжаттын түрін стюіь каснеттерін ентізу аркалы өзгертетеді. Стиль каснеггеріяін мәні ретінде 
иниііу с«ідер алынады. Кіяттік сөэдер арасында кездесетін | снмволы, каснеттін осы немесе келесі мэнді 
клОыішіПгынын білдіреді. Төменде осы технологиянын негіэгі касиеттерін карастырайык.

Сонымен, \ҮеЬ-құжат коды төмендегі түрде жазылады.

<!і1ос{уре һ іт і риЫіс"-//\ҮЗС//Оіа НТМЬ 4.01//БЫ">
<ҺСш1>
<һеаё>
<іпеіа ҺІІ:р-еяиіу="СопСепІ-Ьап^иа§е" соп[епІ="еп-іш">
<те1:а һНр-е^иІУ="СопІепІ-Туре" сотепС="Іех(/һип1;

і Ііа Г8еІ=\үіпс1о\У8-1251 ">
<іШе> С88 технологиясыны&#1187; &#1179;асиеттері<Ді11е> 
<8Іу1е іуре="іехІ/сз5">
Һ1 { Іопі-Гатііу: Агіаі; іопі-зіге: 30 рі; соіог: Ъіие; ГопІ-хГуІс: ііаііс

^  * 0  ’  '* Я|П * Схр«»п*а» Е«опвг»вст»» Сераис ■» ф*

С 8 8  технологиясы ны ң қасиеттері

)% Компмотер 13«щииісипыА р«жим

Сурет 18 - Қарапайым \ҮсЬ-кұжат

</8іу1е>
</һеас1>
<Ьос1у>
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<Һ1 а1і§п=сеп1:ег> С88 технологиясыны&#1187;
&#1179;асиеттері</Һ1>

<р а1і§п="^и8Іііу" > \ҮеЬ-&#1179;&#1201;жатты&#1187;
&#1179; &#1201; рылымы мен сипаттауын б&#1257;лектеуді С88 
(Сахсасіе 8іу1е 8һееІ5 -  каскадты стильдер кестесі) технологиясын 
&#1179;олдана отырып орындаймыз. С88 технологиясы \¥еЬ- 
&#1179;&#1201;жатты сипаттауда &#1179;осымша файлдардан, 
шаблондар мен стильдерден пайдалануға к&#1257;мектеседі.</р>

<р а1і§п="]изІііу"> '  Стильді аны&#1179;тау
&#1179;&#1201;жатты&#1187; т&#1199;рін стиль
&#1179;асиетгерін енгізу ар&#1179;алы &#1257;згертетеді. Стиль 
&#1179;асиеттеріні&#1187; м&#1241;ні ретінде кілттік
с&#1257;здер алынады. Кілттік с&#1257;здер арасында кездесетін 
&#166; символы, &#1179;асиетті&#1187; осы немесе келесі 
м&#1241;нді &#1179;абылдайтынын білдіреді. Т&#1257;менде осы 
технологияны&#1187; негізгі &#1179;асиеттерін
&#1179;арастырайы&#1179;.

</р>
</Ьос1у>
</ҺІш1>

Көрсетілген мысалда Һ1 стиль «ніуіе» тэгі көмегімен енгізілген. 
Стильдің қасиеттері нүктелі үтірмен бөлектенген. Мэтіннің өлшемі' 
ЗОрІ, шрифты Агіаі, түсі көк, стили қигаш болып анықталған (сурет 
19). Стильдер кестесінде стильдер блокка жинақталған. БлоК 
фигуралық жақшалардың {...} ішіне жазылған. Сондай-ақ эрбі 
сипаттау нүктелі үтірмен аяқталады. Мысалда фигуралық жақша 
жабылудан алдын нүктелі үтір қойылмаған, жалпы, нүктелі үтір 
жазылуы тиіс.

Жоғарыда \¥еЬ-қүжатқа енгізілген ішкі стиль тек қана бір тэгкв 
ғана әсер етеді. Сонымен қатар, ол басқа стильдермен қосылып 
қаралады. Стильді анықтау үшін НТМЬ тілі тэгінің «зіуіе» 
атрибутынан да пайдалануға болады.

Мысалы, жоғарыдағы \¥еЬ-күжатты бірінші абзаңына <р> 
тэгінің «зіуіе» атрибутымен жаңа стиль енгізейік.

<р а1і§п="]'и8ііҒу"; хІу1е="іопг-Іаті1у: Неіуеііса, хһас1о\ү; Гопі-яіге; 
14 рі;

соіог: ригріе; Гоіи-\үсі§ҺІ: погта1;">
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С 5 5  технологиясының қасиеттері
күАпітын кұрылымы мен сипатгаутлн бөлектеуді С53 (Сазсайе 5*у1е ЗһееЬ -  каскадты стильдер кестесі) 

(#«ио<к>пи<.ын колдаиа опырып оръзндаймыз. С58 техиологиясы 'ЭДеЪ^күжатты сипатгауда косымша файллардан, 
мги стильдерден пайдалануга кемектеседй

1 пиыкіау кужаттын түріч стиль касиетгерін енгізу аркалы өзгертетеді. Стиль касиеттерінін мәні ретінде
саілер а/іынады. Кілттік саідеу арасьііща кездесетін символы, каснетгін осы немесе келесі мәнді 

кмПм>іііл(I іі.ікын білдіреді. Төменде осы технологиянын негізгі касиеттерін карастырайык.

Сурет 19 -  Стильдер «віуіе» тэгімен енгізілген \*/еЬ-кұжат

Корсетілген мысалда стиль <р> тэгінің «8Іу1е» атрибуты 
һомсгімен енгізілген. Стильдің касиеттері нүктелі үтірмен 
(иіисктенген. Мэтіннің өлшемі 14, шрифты НеІУсСіса, түсі сия көк 
оолып анықталған.

Осы мысалдьщ толық коды төмендегі түрде жазылады (сурет
.’()),

<!дос{уре ҺШІ риЫіс"-//\¥ЗС//Оіс1 НТМЬ 4.01//ЕК">
<ҺІт1>
<һеасі>
- теСа һир-сс]иіү="СотепІ-Ьап8иа^е" сопІепІ="еп-и8">
• т е т  ҺІІр-ециіу="СопГепС-Туре" сопІепІ='Чех{/һіт1;

11 іаіхеі^лүіпсіоу,'^-1251 ">
<1і11е> С88 технологиясыны&#1187; &#1179;асиеттері
<АШе>
<8Іу1е Іуре='ЧехІ/с88">
Һ1 {
Гопі-іатііу: Агіаі;



Гопі-зіге: 30 рі; 
соіог: Ыие; 
іопІ-8Іу1е: ііаііс 
}
</5іу1е>
</һеа<і>
<ЪосІу>
<Һ1 а1і§п=сепіег> 'С88 технологиясыны&#1187 

&#1179;асиеттері</Һ1>
<р а1і§п="]и8іііу"; 8іу1е="іопі-іаті1у: Нсіуеііса, кһас1о\у; Ғопі-зіг' 

14 рі; соіог: рифіе; іопі-\үеі§һ1: погта1;"> \Уе
&#1179;&# 1201 ;жатты&#1187; &#1179; &#1201; рылымы мв 
сипаттауын б&#1257;лектеуді С88 (Саясасіе 8іу1е Зһееік -  каекад' 
стильдер кестесі) технологиясын &#1179;олдана отыры 
орындаймыз. С88 технологиясы \ҮеЬ-&#1179;&#1201 ;жатт* 
сипаттауда &#1179;осымша файлдардан, шаблондар мс 
стильдерден пайдалануға к&#1257;мектеседі.

</р>
<р а1і§п="іи8І:ііу"> Стильді аны&#1179;та'

&#1179;&#1201;жатты&#1187; т&#1199;рін сти
&#1179;асиеттерін енгізу ар&#1179;алы&#1257;згертетеді. Ст 
&#1179;асиеттеріні&#1187; м&#1241;ні ретінде кілтті
с&#1257;здер алынады. Кілттік с&#1257;здер арасында кездесеті 
&#166; символы, &#1179;асиетті&#1187; осы немесе келе 
м&#1241;нді &#1179;абылдайтынын білдіреді. Т&#1257;менде ос 
технологияны&# 1187; негізгі &#1179;асиеттері
&#1179;арастырайы&#1179;.

</р>
</Ьо<1у>
</ҺІт1>

112



сесртыдімз -ЩУ-С55-Т**НОЛОП*ЛСЫ*іС$5-ЛЯШ©Ла"* І »^ | А  11 $*г'̂ '  £і -г;

С 5 5  технологиясының қасиеттері
^Упі, пужлттың құрылымы мен сипатгауын бвлектеуді С 5 3  (Сазсасіе З іу іе  Бһееіз -  каскадты  стильдер 
»•«■*« " ”  «) технологиясын қолдана оты ры п орындаймьіэ. 0 8 5  технологиясы \Л/еЬ-қужатты сипаттауда қосымша
• | - и іі і ід » Ф д а н ,  шаблондар мен стильдерден пайдалануға кемектеседі.

• і і ш ц д і  аныктау кркаттьгн турін стиль касиеттсрін енгізу аркалы өзгертетеді. Стиль касиеттерінін мэні ретінде 
кініі іь соідер алынады. Кілггік сөздер арасьгнда кездесетін ] символы, каснеттін осы немесе келесі мәнді 
•йПкиишПтынын білдіреді. Твменае осы теянологиянын негізгі каснеттерін карастырайык.

( 'урет 20 - Стильдер <р> тэгінің «8(у1е» атрибутымен енгізілген \¥еЬ-құжат

С88 технологиясында стильдер мұрагерлік жэне полиморфизм 
касиеттерін сақтайды. Жалпы, С88 технологиясында байланысқан 
і гпльді қолданган дұрыс. Бұл стильдің жогарыдагы эдістерден 
мсгізгі айырмашылығы стильдер кестесі \ҮеЬ-құжатқа емес, белек 
стильдік файлға жазылады. Стильдік файл «.С8§» файл кеңеймесімен 
іақталады.

Мысалы: зіуіе.свк файлы 
Һ1 
{
Гопі-Гатііу: Агіаі;
Гоп1-8І7с: 30 рі; 
соіог: Ыие;
Гопі-.чіуіе: ііаііс 
і

Р
{
Гопі-Гатііу: Неіуеііса, 8һасіо\ү;
Гопьяіге: 14 рС; 
соіог: ригріе;
Гопі-\¥сі§һі: погтаі
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Байқасаңыз <5Іу1е> тегі стильдер кестесінде көрсетілмейді. 
Браузер стильдік файлды «.скз» файл кеңеймесіне карап таниді. 
ШеЬ-құжагты стильдер файлымен байланыстыру үшін НТМЬ 
тілінің <1іпк> тэгінен пайдаланамыз.

Мысалы:
<1іпк Іурс='Чех(/с88" ге1="зіу1езһееІ" Һге!="к1:у1е.с85">

Көрсетілген мысалда стиль^ер кестесін (ге1="з1у1езһееі") файл 
форматымен (Іуре="1:ех1/С88") агымдагы бумадагы стильдік 
файлмен (Һге£="з1у1е.с8з") байланыстыру көрсетілген.

ХҮеЬ-құжаттың толық коды темендегі түрде жазылады (сурет,
21).

<ҺІт1>
<һеа(1>
<теІа ҺИр-еяиІУ="СопІепІ-Ьап§иа§е" соп1:еп(="еп-и8">
<теіа һйр-еяиІУ="Соп(еп1:-Туре" сопІепі="іехі/һіт1;

сһагзеІ=\¥Іпс1о\Ү8-1251 ’’>
<іШе> С88 технологиясыны&#1187; &#1179;асиеттері</1іі1е> 
<1іпк Іуре='Чехі/с88" ге1="8ІуІсхһсеІ" һгеҒ="8Іу1е.С88">
</һеас!>
<Ъос1у>
<Һ1 а1і§п=сепІег> С88 технологиясыны&#1187; 

&#1179;асиеттері</Һ1>
<р а1і§п-^и8І:і1:у">\УеЪ-&#1179;&#1201 ;жатты&#1187;

&#1179;&#1201;рылымы мен сипаттауын б&#1257;лектеуді С88 
(Саксасіе 8іу1е 8һееіз -  каскадты стильдер кестесі) технологиясын і 
&#1179;олдана отырып орындаймыз. С88 технологиясы \ҮеЪ- 
&#1179;&#1201;жатты сипаттауда &#1179;осымша файлдардан, 
шаблоидар меи стильдерден пайдалануга к&#1257;мектеседі.</р>

<р а1І8п="іиз[іҒу"> Стильді аны&#1179;тау
&#1179;&#1201;жатты&#1187; т&#1199;рін стиль
&#1179;асиеттерін енгізу ар&#1179;алы &#1257;згертетеді.

Стиль &#1179;асиеттеріні&#1187; м&#1241;ні ретінде кілттік 
с&#1257;здер алынады. Кілттік с&#1257;здер арасында кездесетін 
&#166; символы, &#1179;асиетті&#1187; осы немесе келесі 
м&#1241;нді &#1179;абылдайтынын білдіреді. Т&#1257;менде осы



іі* х н ол огияны&# 1187; непзп &#1179;асиеттерін
 ̂III ! 79;арастырайы&#1179;. 

■/р>
• /Ьо(іу>
</ҺІт1>

ргг

С55 технологиясының қасиеттері
УУоЬ-күжаттың қурылымы мен сипаттауын бөлектеуді С83 (Сазсайе 8(уІе Зһеей -  
кпгкадты стильдер кестесі) технологиясын цолдана отырып орындаймыэ. СЗЗ 
к>хнологиясы \Л/еЬ-ідокатты сипаттауда қосымша файлдардан, шаблондар мен
■ іильдерден пайдалануға көмектеседі.

і -іильді анықтау кркаттың түрін стиль крсиеттерін енгізу арцалы өзгертетеді. Стиль 
қ.ісиеттерінің мәні ретінде кілттік сөздер алынады. Кілттік сөздер арасында кездесетін | 
і имволы. қасиеттің осы немесе келесі мәнді қабылдайтынын білдіреді. Төменде осы 
іпхнологияның негізгі касиеттерін қарастырайық.

Кои(\ьмт*р | Зм цтцм ный рекикг іьшп.

Сурет 21 - Стильдер 8іу1е.сак файлымен енгізілген \ҮеЬ-кұжат
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5 ІАУА8СШРТ ТІЛІНЕ КІРІСПЕ

5.1 Іауа8сгір{ тілінің қарапайым элементтері

Іауа8сгірІ бағдарламалау тілін 1995 жылы Брендан Айх (8ип 
Місгозузіетв) жасап шығарды. Тілдің синтаксисін жазуда С++ жэне 
)ауа. тілдері пайдаланылған. Бұл тіл алғашқыда Ыейсаре Ыаүі§аІог 
браузеріне арналған болатын. Қазіргі таңда Іа\та8сгір1 тілін барлық 
браузерлер қолданады. <

^ауаЗсгірІ тілі -  динамикалық \¥еЬ-құжаттарды дайындауға 
арналған объектті-оқиғалы тіл. Бұл тіл негізінен клиенттік 
компьютерде орындалатын скрипт кұруға арналған.

Скрипт (Зсгірі) -  НТМЬ тілінің мүмкіндіктерін кеңейтуге 
арналған, арнайы бағдарламалау тіліігде жазылған ықшам 
бағдарлама. Кейбір әдебиеттерде сценарий термині де кездеседі, 
яғни бұл екі сөз синоним.

Скрипттер НТМЬ-құжаттың НТМЬ тілінде жазылған кодының 
ішіне тікелей орналасады. Олар компиляцияны қажет етпейді, яғни 
компилятордың орнына интерпретатор жеткілікті. Бұл бағдарлама 
құруды жеңілдетіп, уақытты үнемдейді. Клиенттік скрипттердің 
негізгі қасиеті, олар клиент компьютерінде, яғни браузерде НТМЬ- 
кодпен бірге орындалады.

Біз төменде Іауа8сгір1: тілін қысқаша қарастырамыз [13-16].

Алфавит. ЗаүаЗсгірг тілінің алфавиті төмендегі белгілерден 
түрады:

• 26 латын алфавиті әріптері: А, В, С, Э, Е, Ғ, О, Н, I, 3, К, Ь,
М, N. О, Р, 0 , К., 8, Т, Ц, V, УҢ, X, Ү, 2.

• 10 араб цифрлары: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
• арнайы белгілер:

+ қосу тильда
- алу леп белгісі
* жұлдызша @ коммерциялық эт
/ қисық сызык # нөмір белгізі
= тең $ ақша бірлігі
» Үтір % пайыз

нүкте А көрсеткіш
кос нүкте & амперсанд



; нүктеяі үтір 1 тік таяқша
> үлкен \ кері қйсық сызық
< кіші 0 жақша
? сұрак белгісі [] тік жақша

сызықіна {} фигуралық жакша
і-’ бос орын 

апостроф 
тырнақша

.ҒауаЗсгірС интерпретаторы регистрды есепке алады, яғни бас 
ж.міе кіші эріптерді бөлек деп қабьшдайды. Сонымен қатар орыс 
псмесе казақ алфавші әріптерін тек қана мәтін катарыңда қолдануға 
(іолады.

Алфавит белгілерінен қызметші сөз, идентификатор, литерал, 
оператор т.с.с. тіл элементтері кұрылады.

Қызметші сөздер деп .ТауаЗсгірІ тшінің жұмысына қажетті 
пускауларды айтады. Әрбір сөздің өз мағьшасы, атқаратын қызметі 
Г>яр. Қызметші сөздерді жұмыс барысында біртіндсп мағынасына 
қарай түсіндіріп отырамыз.

Идентификатор деп эріп немесе _(сызықша) белгісінен 
Гикпалатын әріп, цифр жэне __ белгілерінің тізбегін айтады. 
I Ідентификатор - литерал, оператор, функция сияқты қарапайым 
ілементгерді атауға қажет. Идентификаторды жазуда бас жэне кіші 
•)|)іптер әртүрлі деп есептеледі. Сонымен қатар идентификатор 
ротінде кызметші сөздерді қолдануға болмайды. Мысалы:

Дүрыс жазылған идектификаторлар:
* Зауа Зсгірі -- сызықша орынды қолданылған;
« аі ' сызықшадан басталады;
• X -  латын эрібі қолданылған.

Қате жазылған идентификаторлар:
• .Іауа-8сгірІ -басқа белгі қолданылған;
• Ғог -  қызметші сөз;
* I а -  цифрден басталған;
* Скрипт -орыс эріптері қолданьшған.
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Литерал деи әдетте ІауаЗсгірІ тілінде қолданылатын деректерді 
айтады. Литерал тұрақты жэне айнымалы деп екіге бөлінеді. 
Тұракты литерал деп скриптте мэні өзгермейтін деректі айтамыз. 
Ал мэні өзгеретін деректі айнымалы литерал дейміз. Литералдың 
атауы идентификатормен беріледі.

Деректердің типтері. іауаЗсгірі тілінде қолданылатын 
деректер типтерін қарастырайық:

• бүтін; ^
•  накты;
•  логикальщ;
•  қатарлык;
• пиіі.

Бүтін типті деректерге бүтін сандар жатады. Сандар ондық, 
сегіздік жэне он алтылық санақ жүйесінде берілуі мүмкін. Сегіздік 
санақ жүйесіндегі сандардың алдьша 0 (нөл) таңбасы, ал он 
алтылық сандардың алдына Ох таңбасы жазылады. Мысалы: -100, 
0175, ОхАІ.

Нақты типті сандар екі түрде жазылады:
• түрақты нүктелі;
• жылжымалы нүктелі.

Түрақгы нүктелі сандар, нүктемен бөлектенген бүтін жэне 
бөлшек түрінде жазылады. Санда бөлшек бөлім болмаса да, нүкге 
қойылады. Мысалы: 3.1415, -100.

Жылжымалы нүктелі сандар, Е (үлкен әріп) символымен 
бөлектенген мантисса жэне дәреже түрінде жазьшады. Мысалы: 1Е- 
5, ЗЛ4ЕЗ.

Логикалық типті деректер тек қана Ігие (ақиқат, 1) іаке 
(жалған, 0) мәндерін ғана қабьшдайды.

Қатарлық типке мэтін жатады. Мәтін апосгроф (‘) немесе қос 
тырнақша (“) ішіне жазьшады. Мысалы: “ТигЬоРаясаІ тіліне үқсас”.

ІаүаЗсгірІ тілінде қатарлық типке арнайы қызметші және 
баспаға шықпайтын символдарды енгізуге болады.



\ь
\г
\п
\г

бос орьш (Ьасккрасе)
жаңа бетке өту (Ра§еОо\үп)
жаяа катарға өту
еіпгізу (епіег)
табуляция (ІаЬ)
апосгроф
тырнакша
кері қисық сызык (Ьаскяіааһ)

Мысалы:
12345
012345
0x12345
2.71828
21 .
3.14Е5 
1.2Е-4
“С'ауле”

т у  Гііе -идентификатор:
-бүтін сан;
-сеііздік бүтін сан;
-он алтылық бүтін сан;
-тұрақты нүктелі нақты сан;
-түрақгы нүктелі нақты сан (бөлшек бөлігі жок); 
-жылжымалы нүктелі нақты сан (ЗД4-105); 
-жылжымалы нүктелі нақты сан (1,2 • Ю-4); 
-қатар.

1’егуяяр өрнектер. Регуляр өрнек деп қатардан берілген 
і имколдар тізбегін іздеуге арналған шаблондарды айтады. Олардың 
караиайым іздеу функцияларынан айырмашьшығы, регуляр 
чрпсктін іздеу операциясының күрделілігінде. Регуляр өрнектер / 
(іи )ш) символдары ішіне жазылады.

Мысалы: Гі1е*.Ш - шаблоны атауы йіе сөзінен басталатын 
п.ірлық 1x1 кеңеймесі бар файлдарды іздейді. Осы шаблонды регуляр 
прпск түрінде жазайык.

ГіІе*.1хІ —» / [1Ғ] ііе . * \. 1x1 /

Жгізылған регуляр өрнек [ІҒ] - Г немесе Ғ символдарынан 
инс і алатын, ііе -  тізбегін жэне .* - кез келген символдар тізбеі ін, \. -  
п үктені, 1x1 -  тізбегін іздеу мағынасын береді.
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Регуляр өрнектерде кездесегін литералдарды қарастырайық:

М
\\ү

арнаиы символдарға жатады, келесг символ литерал емес 
деген мағынаяы білдіреді, мысйлы: \п -катардың соңы, 
жаңа катарға өту. Сонымен қатар регуляр өрнектерде 
литералды симвоя түрінде жазуда қолданылады, мысалы: \( 
-регуляр өрнекте жақша кездеседі. 
қатардың басы 
қатардың соңы
алдыңғы символ көп кездес|ді немесе кездеспеңді 
алдыңғы символ міндетгі түрде бір рет немесе одан көп 
кездеседі
алдыңіы символ тек кана бір рет кездеседі немесе 
кездеспейді
алдыңгы символ міндетгі түрде п -рет кездеседі 
әріп, цифра немесе _  (сызықша белгісі)

Мысалдар:
/ ( \ш+) @ ([ \ ш \ . ] + )  /  - кез-келген электрондык поигганың

адресін білдіреді. Адресті тұтынушы аты жэне сервердің атауы 
ретінде екіге бөледі.

/ ( \ \ у  + : \  / \  / ) ? ( [ л / ]  + ) ( . * ) ? /  -кез-келген НТМЬ-
қүжапың ІЖЬ-адресін білдіреді. Адресті хаттама, домен жэне файл 
аты деп үш бөлікке бөліп, жедел жадыда сақтайды. Сонымен қатар, 
хатгама мен файл атын көрсетпесе де болады.

Ие§Ехр сыныбы катарды регуляр өрнектер көмегімен өңдеуде 
қолданылады. Жалпы форматы:

Ке§Ехр ( {реіуляр өрнек} [ ,  {флаггар} ] ) 
бұл жерде: регуляр өрнек міндетгі компонент; 
флагтар: § -глобальды іздеу; 
і -символдар регисірін есептемеу;

’ т  -көп кахарлы іздеу.



5.2 .МУА8СШРТ ІХЛШДЕГІАМАЛДАР

іауаЗсгірі тілінде амалдар (операторлар) төмендегі түрлерге 
Ъолінеді:

• арифметикалық;
• логикалық;
• салыстыру;
• биттік (екілік);
• меншіктеу;
• қатарлық;

Арифметикапьщ амалдар. Бутін жэне нақты типті деректер 
үстінде төмендегі арифметикалык амалдар орындалады:

%
++

косу
алу
белу
көбейту
инверсия -  таңбаны өзгерту
арифметикалык модуль -  бұтін бөлу амалының қалдығы 
инкремент -  операнд мэнін бір бірлікке арттыру 
декремент - операнд мэнін бір бірлікке азайту

арифметикалық амалМысалых = 2 * а + Ъ; - бірнеше 
колданьшған;

с = с++; - инкремент амалы операндтан кейін жазылған; 
с = ++с, - инкремент амалы операндтан алдын жазылған; 
х = -а; - инверсия амалы;

Арифметикалық амалдағы нэтиженің типі, амалда қатысатын 
дсректердің типімен анықталады.

Логикалыц амалдар. Логикалық амалдар тек қана логикалық 
ігие жэне /а ізе  мэндері үстінде орындалады. Логикалық геріске 
шығару амалы бір аргументті, ал қалған амалдар екі аргументті.

&&
теріске шығару
конъюнкция (логикапык кобейту) 
дизъюнкния (логикалық қосу)
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а Ь !а !Ь а && Ъ а !) Ь
Ыве Гаіке Іше (гие ГаЬе Гаіке
іаіяе ігие Ігие іаізе Гаізе 4іие
(гие (а1$е &1зе Ігае Шзе гше
ігие Іше Ғаізе Гаіке " іше Іше

Мысалы: ( х <= I ) && ( х >= 7 ) амалдарын нәтижесін табайық.
- х = 0 болса, нәтиже/аһе;
- х = 5  болса, нәтиже ігие;
- х = 9 болса, нәтиже/аһе;  ^

Салыстыру амалдары. Деректер үстінде төмендегі салыстыру 
амалдары орындалады:

үлкен
үлкен немесе тең 
кіші
кіші немесе тен 
тең
тең емес 
катаң түрде тең 
катаң түрде тең емес

Салыстыру амалының нэтижесі іт е  немесе /'аһе мэндеріне ие. 
Бұл амалдарда деректер кез келген типке, ал нәтиже тек кана 
логикалык типке тиісті.

Мысалы:

а — 5; Ь = 3; болсын, онда 
а  > =  Ь - іте; 
а — Ь -/аіае болады.

Егер салыстырылатын деректер эр түрлі типке ие болса, овда 
қатаң түрде тең (тең емес) амалдарын қолданған жөн.

Биттік амалдар. ІауаЗспрІ тілінде биттік амалдар төменгі 
деңгейлі бағдарламалауда қолданылады.

>
>—
<
<—
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инверсия -  теріске шығару
& конъюнкция -  логикалық кабейту
1 дизъюнкция -  логикалық қосу
А логикалық алу
« солға жьшжьггу
» оңға жылжьггу
» > оңға таңбасыз жылжыту

Мысалы:
с -  ~а; - инверсия амалы;
с = а & Ь; - конъюнкция амалы;
с = а «  Ь; - а-ны солға Ь-разрядқа жылжыту;
с =■ а »  Ь; - а-ны оңға Ь-разрядқа жылжыту;
с = а > »  Ь; - а-ны оңға Ь-разрядқа жылжыту (үлкен

разрядқа нөлдер жазылады).

Биттік амалдардың мәндері:

а Ъ ~а ~Ь а& Ь а | Ь а л Ь
0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0

Меншіктеу амалы (=) литералға мэн беруде колданылады. Мән 
рсгінде түрақты немесе өрнек жазылады. Мысалы: а = 1; а = а++;

.Іауа8спрІ тілінде меншіктеу амалының қысқартьшған түрлері 
кс ідессді. Мысалы: а = а +10; жэне а += 10; өрнектерінің мәні
бірдей.

жазылуы магынасы
а += Ь; а = а + Ь;
а-=Ь; а = а - Ь;
а *= Ъ; а = а * Ъ;
а/=Ь; а = а /  Ь;
а &= Ь; а = а&Ь;
а » =  Ь; а = а »  Ь;

Қатарлық амаядар. Қатарлық амалға конкатенация (+) амалы 
жіі гады. Бүл амал қатаряарды қосуда қоаданьшады.
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Мысалы: а = "Іауа”; Ь = ”8сгірГ; с = а + Ь;

Өрнектер - деректер үстінде амалдарды және олардың 
орындалу тэртібін анықтайды. іауаЗсгірі тілінде өрнек литералдар 
жэне амалдар тізбегінен түрады. Өрнектер арифметикалық жэне 
логикалык болып екіге бөлінеді.

Арифметикалық өрнектер - арифметикалык амалдармен 
бөлектелген түрақтылар, айнымал^щар жэне стандарт функциялар 
тізбегінен түрады. Өрнектің нэтижесінің типі деректердің типімен 
аныкгалады.

Мысалы: 2*а +  Ь*х + с

Логикалык өрнектер -  логикалық деректер, логикалык және 
салыстыру амалдары тізбегінен түрады. Салыстыру амалдарында 
арифметикалық, логикалық жэне символдық типті деректер 
кездеседі. Логикалык амалдардың нэтижесі ігие жэне Гаізе 
мэндеріне ие.

Мысалы: ( х > 0 ) && ( х < 13 )

ТуреоГ амалы өрнектің тиаін аиықтауда қолданылады. Егер тип 
бүтін немесе нақты болса «питЬег», катарлық болса « з іг іп § »  жэне 
логикалық болса «Ьооіеап» мэндерін кабьшдайды. Егер өрнектің 
типі анықгалмаған болса «шкіеГшесі» мэні шығады.

Мысалы: I = ІуреоГ(Ь);

Өрнектердегі амалдардың орындалу тэртібі амалдар 
басымдылығымен анықталады. Амалдар басымдылығын 
жақшалармен өзгертуге болады. Өйткені жакша ішіндегі амалдар 
бірінші орындалады. Өрнектегі басымдыңі бірдей амалдар солдан 
оңға қарай орындалады.

приоритет аталуы амалдар
I унарлық Г ++, ~
II мультипликатив *, /, %, &&, &
III адцитив +,-,11,1
IV салыстыру - > , < , > - - , ! - , ------- , !—
V меншіктеу



< )рисктерді кұруда төмендегі ережелерді орындау керек:
• ориекті бір қатарға жазу;
• і ек қана қарапайым жақшалардан пайдалану;
• ка гарынан екі амалды жазбау.

■Һіуа8сгір1 тілінде бірнеше өрнекті жинақтап жазуға болады. 
Жипақталған өрнектер фигуралық жақшалар {} ішіне жазылады. 

Мысалы:
1
I -= І++;
а I - і;
< і

Мысалы:
і
і -  ++і; 
а += і;
}

•ІауаЗсгірІ тіліндегі бағдарлама кодына түсініктеме 
тмсндегідей жазылады:

// түсініктеме 
/* түсініктеме */

5.3 Шартты операторлар

Шартты оператор деректерді өңдемейді, оңдеуді басқарумен 
аііиалысады. .ҒауаЗсгірС тілінде шартты оператор төмендегі түрлерге 
Гюлінеді:

• іГ-е1зе тармақталу операторы;
• ? шартты операторы;
• 8\үіісҺ таңдау операторы.

і/-еЬе тармақталу операторы логикалық шарттың мәнінс 
карай бағдарлама кодының бір бөлігін орындайды. Оператордың 
форматы:



а) іГшарт өрнекі еіяе өрнек2;

Ь) іҒшарт өрнекі;

бұл жерде: ІГ, еізе -қызметші сөздер; шарт -логикалық өрнек;

Егер шарттың мэні Ігие болса, онда өрнекі орындалады, ал кері 
жағдайда, яғни шарттың мәні Шз^болса, онда өрнек2 орындалады. 

Мысал 1: іҒ (х>0 && х<13)
Г= 1 
еізе 
1-=0;

Мысал 2: іі' 8Іг 1 ==”Нурдаулет” §1х2=”Сэлем Нурдаулет”; 

МысалЗ: іі'(х==0)
{
Ғ =  11;
к = 22;
}
еіке
{
Ғ=33; 
к = 44;
}

Мысал 4: іҒ (х>=1)
{
Ғ=5; 
к = 6;
}
еЬе
{
і =7 ;  
к = 8;
}
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' шартты операторы логикалық шарттың мэніне қарай 
И|іыпдалады. Оператордың форматы:

шарт ? өрнекі : өрнек2;

иул жерде: ? -қызметші сөз; шарт -логикалық өрнек;

I л ср шарттың мэні Ігие болса, онда өрнекі орындалады, ал кері 
/һііі дайда, яғни шарттың мэні іаіхе болса, онда өрнек2 орындалады. 

Мысалы: Ғ= (х>0 && х<13) ? 1 : 0;

\ыі(сһ таңдау операторы бірнеше тармақталу операторларын 
Гирік і іру мүмкіндігін береді. Оператордың форматы:

8\үіісҺ (өрнек)
!
сахе мэн 1 : оператор 1;
Ьгеак;
саке мэн 2 : оператор 2;
Ьгеак;
саяе мэн 3 : огіератор 3;
Ьгеак;
саяе мэн 4 : оператор 4;
Ьгеак;

са§е мэн п : оператор п; 
Ьгеак;
сІеГаиІІ: оператор;

Оператордың орындалуы з^уіісһ қызметші сөзінен кейінгі 
ориекті оңдеуден басталады. Сонан соң өрнектің м э ііі саке қызметші 
чидерінен кейінгі мәндермен салыстырылады. Қай мэн сәйкес 
кслсс, сол қатардағы оператор орындалады. Егср сшқандай мэн 
сэіікес келмесе, онда сІеГаиІІ қатарындағы оператор орындалады.

Мысалы: берілген сіау айнымалының мэні, егер 1 -ге тең болса, 
оида оиі айнымалысы ”дүйсенбі” мэнін қабылдайды, ал сгер 2-гс 
к-ц болса, онда оиі айнымалысы ”сейсенбі” мэнін қабылдайды, 
і.с.с. Ал егер сіау айнымалының мэні басқа сан болса, онда оиі 
лііпымалысы ”апта күні емес” мэнін қабылдайды.
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5\угісһ (сіау)
{
сазе 1 : оиі = ”дүйсенбі”;
Ъгеак;
сазе 2 : оиі = "сейсенбі”;
Ъгеак;
саяе 3 : оиі = "сэрсенбі”;
Ьгеак;
сазе 4 : оиі = ”бейсенбі”; <
Ьгеак;
сазе 5 : оиі = ”жұма”;
Ьгеак;
саке 6 : оиі = ”сенбі”;
Ьгеак;
са§е 7 : ои( = ”жексенбі”;
Ьгеак;
(ІеГаиІІ: оиі = ”апта күні емес”;
іі

Таңдау операторындағы гіеҒаиІІ қызметші сөзін жазбауғ 
болады. Мүндай жағдайда, 8\үі*сһ қызметші сөзінен кейінгі өрнекті" 
мэні саке қызметші сөздерінен кейінгі мәндердің ешқайсысын 
сэйкес келмесе, ешқандай іс-әрекет орындалмайды.

Сол сияқты, Ьгеак қызметші сөзін де жазбауға боладьь 
Мұндайда, 8\үі{сҺ қызметші сөзінен кейінгі өрнектің мэні сэйке 
келген сахе қызметші сөзінен кейінгі оператордан бастап, барлығ 
орындалады.

Мысалы:
8\уіісҺ (сіау)
{
сахе 1 : оиі = "дүйсенбі”; 
са§е 2 : оиі = ”сейсенбі”; 
саве 3 : оиі = "сэрсенбі”; 
сазе 4 : оиі = ”бейсенбі”; 
сазе 5 : оиі = ”жүма”; 
сазе 6 : оиі = ”сенбі”; 
сазе 7 : оиі = ”жексенбі”; 
йеіаиһ : оиі = ”апта күні емес”;
}
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I *үл огісратордың нэтижесінде оиі айнымалысы тек қана ”апта 
#*үііі смес” мэнін қабылдайды. Себебі (іау айнымалының мэні апта 
һуіш іе сэйкес келседе, соңында сіеіаиіг қызметші сөзінен кейінгі 
піісрпгор орындалады. Сондықтан Ьгеак қызметші сөзін жазған 
дүрмс.

5.4 Цикл операторлары

Ң н к л  операторы бағдарлама кодының кейбір бөлігін бірнеше 
цс і кайта-қайта орындауды ұйымдастырады. Іауа8сгірГ тілінде цикл 
ппсраторы төмендегі түрлерге бөлінеді:

• Гог - ңикл операторы;
• с1о-\\'һі!е ңикл операторы;
• шһііе ңикл операторы;
• Ьгеак жэне сопііпие операторлары.

/ог цикл операторы қайталаулар саны белгілі болғанда 
қоидаііылады. Цикл бағдарлама кодындағы логикалық шарт іпіе 
мопііі қабылдаған кезде орындалады. Оператордың форматы:

Гог (а, V, Ъ) {<цикл денесі>}

мүндағы: Гог-қызметші сөз;
а - есептеуішті инициалдау;
V -логикалық шарт;
Ь - өрнегі инкременттеу немесе декременттеу.

Бүл оператор багдарлама кодының бірнеше рет қайта-қайта 
(ірындауын үйымдастыру үшін қажет. Сондықтан кодтың неше рет 
нрындалғанын анықтайтын бүтін типті айнымалы есептеуіш деп 
агалады. Ал, бағдарлама кодының бірнеше рет қайта-қайта 
нрі.шдалушы бөлігін цикл денесі деп атайды. Цикл денесі логикалық 
шарт Гаіве мэнін қабылдағанша орындалады.

Мысалы: 8 = 1+  2 +  ... + 10.

а) Гог ( і = 1; і <= 10; і ++) 8 += і;

б) Гог ( і = 10; і > 0; і ~) 8 += і;
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Көрсетілген мысалда есептеуіш мәнін өзгерту үшін а)-д* 
инкремент және б)-да декремент амалы қолданылған.

Мысалы:
Гог ( і = 2; і < 21; і += 2)
{
а += 3;
Ь = 2 * і + 1;

Көрсетілген мысалда есептеуіш мэні 2, 4, 6, 20 мәндерік
қабылдайды, ал цикл 10 рет орындалады.

сіо-кһііе цикл операторы қайталаулар саны логикалық шартқа 
байланысты болған жағдайда қолданылады. Бүл оператор Гог 
операторына үқсас, тек мүнда есептеуіш жоқ. Оператордың 
форматы:

(І0
цикл денесі 
\үһі1е (шарт);

мүндағы: сіо, \ұһі1е -қызметші создер; шарт -логикалық орнек.

Цикл бағдарлама кодындағы логикалық шарт ігие мэнін 
қабылдаған кезде орындалады. Логикалық шарт цикл соцында 
орналасқан, сондықтан цикл шарт тексерілгенше бір рет 
орындалады.

Мысалы:
(іо
{
а = а * і + 2; 
і = і ++;
}
\уһі1е (і <  100);

(1о-\уһі1е цикл операторын қайталаулар саны белгілі болғанда да 
қолдануға болады.
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Мі.ісалы: 8 = 1 + 2 + ... + 10.
VIII і I; 8 = 0;
ІІО
(
N і і;
і і (-+;
»I
мһііс (і > 10);

\гһіІе цикл операторы до-шһііе операторына ұқсас, тек қана 
іич пкалық шарт цикл басында тексеріледі. Оператордың форматы:

\үһіІе (шарт); 
цикл денесі

мүпдагы: шһііе -қызметші сөз; шарт -логикалык өрнек.

Цикл логикалық шарт Ігие мэнін қабылдаған кезде орындалады. 
I і ср логикалық шарт басынан-ақ Гаізе мэнін қабылдаса, онда цикл 
мііідеггі түрде орындалмайды.

Мысалы:
\үһі1е (і <  100)
{
а = а * і + 2;
і = і ++;
}

с1о-\үһі1е цикл операторын қайталаулар саны белгілі болғанда да 
қолданса болады.

Мысалы: 8 = 1+ 2 + . .. + 10. 
уаг і = 1; 8  = 0; 

сіо 
{
8 += і; 
і = і ++;
<
\¥һі1е (і > 10);
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һгеак және сопйпие операторлары. Кейде циклді орындал 
барысында тоқтату қажеттілігі туындайды. Мұндай жағдайд 
.ІауаЗсгірі тілінде Ьгеак жэне" сопііпие операторларынан 
пайдаланамыз.

Ьгеак операторы циклдың орындалуын тоқтатып, баеқаруды 
келесі операторға немесе белгісі бар операторға жібереді,, 
Оператордың форматы:

Ъгеак [белгі]; *

мұндағы: Ьгеак -қызметші сөз; белгі -идентификатор.

Белгі -  бұл бағдарлама кодында кездесетін басқа бір операторга 
қойылатын идентификатор. Басқару белгі орналаеқан операторғ* 
жіберіледі. Ьгеак операторында белгіні қолданбаса да болады.

Мысалы:
\уһі1е ( а < 100 )
{
а = а * і + 2;
ІГ( а > 50) Ьгеак;
і = ++ і;

Көрсетілген мысапда, егер а-ның мэні 50-ден көп болса, цикл 
тоқтайды (бағдарлама орындала береді).

сопііпие операторы циклдың орындалуын тоқтатып, баскаруды 
цикл басына немесе белгі орналасқан операторға жібереді. 
Оператордың форматы:

сопііпие [белгі];

мұндағы: сопііпие -қызметші сөз; белгі -идентификатор.

Мысалы:
\уһі1е ( а < 100 )
{
і = ++ і;
ІҒ( і > 9 && і < 21) сопШгие;
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II ;і * і + 2;

Корсстілген мысалда, а-ның мэні цикл есептеуіші і-дің 10 мен 
,'0 мдидсрі аралығында есептелмейді.

-Іцуа8сгірІ тілінде қабаттасқан циклден де пайдалануға болады. 
К.іКіііп асқан цикл сыртқы жэне ішкі цикл болып бөлінеді. Ішкі цикл 
гыргқы циклдің ішіне орналасады. Сыртқы цикл мен ішкі цикл 
міі.піыспайды, сыртқы циклдің эр бір қадамында ішкі цикл толық 
нрыидалады.

Мысалы:
Гог ( і = 1; і <= 10; і+ + )
$)
1Ьг(і = 1;і <= Ю ^++)
« = 8 + і+ і ;
}

Мысалы: Қабаттасқан циклда сопііпие операторын қолданайық. 
оиіег:
Гог ( і = 1; і <= 10; і+ + )
{
іппег:
Гог(і = ];)<= 10^+ + )
{
іГ ( і = =2 ) сопііпие оиіег;
сізе
8 = 8 + і + ];
}
}
Көрсетілген мысалда, ) айнымалысының мэні 2-ге тең болса, 

(іасқару қайтадан сыртқы циклге жіберіледі. Егер сопііпие 
операторында белгіні қолданбасақ, онда басқару қайтадан ішкі 
циклге жіберіледі.
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6 М УА8СМ РТ-ТЩ  АЛГОРИТМДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

6.1 \¥еЬ-қүжа і қа скриптті орналыстыру әдістері

1. Скрипт коды ШеЪ-цұжаттың ішінде орналасқан. \ҮеЬ- 
құжаттың тақырып бөліміне коды орналасқан қарапайым скриптті 
жүктеуді қарастырайық. Бағдарлама листингі мен скрипт коды: 

<ҺМп1>
<һеаіІ> *
<8сгірІ 1ап§иа§е=7ауа8сгірі’> 
іітсііоп П ()
{
а1егІ("Скрипт іске қосылды");
}
</§сгірі:>
</һеасі>
<Ьос1у>
<іпри{ Іуре="Ьийоп" уа1ие="Скрипт" опс1іск="Г1()">
</Ьосіу>
</һіпі1>

Скрипт жазылған \УеЬ-қүжатта томендегі батырма пайда 
болады.

Скрипт

Батырманы бассақ төмендегі хабарлама шығады (сурет 22).

|
Скрипт іске қосылды

1 ОК I

Сурет 22 -  Скрипт іске қосылғаны туралы хабарлама

Берілген скриптті талдайық. Скрипт коды мен оқиғаны өңдеу 
батырмасы бір қүжатта берілген. Скриптті іске қосу үшін батырма

МісгоЫі Іпіегпеі Гхріогег
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(Ішііоп) объекті және батырманы басу (опсііск) оқиғасы 
иайдаланылған. Батырманы басқанда Ш ) функциясы жүмысқа 
косылады. Бұл функция өз кезегінде а1еП() функциясын шакырып, 
і срсзеге мэтінді («Скрипт іске косылды») иіығарады. Скрипт коды 
\УеЬ-қркат бағдарламасынаи <зсгірі> жэне </8спрГ> тэгтері арқылы 
(ч)лектенген.

Сипатгалған скрипт кодын \¥еЬ~құжатгыц кез келген жеріне 
орналыстыруға болады. Скриптті ашу тэгінде скрипт тілі 
(Іап§иа§е='/ауа8сгір1:') көрсетілуі қажет.

2. Скрипт коды бөлек файлда орналасцан. Скриітт коды іііе.]» 
(|)айлына жазылған болсын: 

йшсііоп Г1 ()
{
а1егі("Скрипт іске қосылды");
}

Скриптке баратын жол мен файл атын §сг атрибутында 
иорсетеміз. Скрипт жазьшған файлды \¥еЬ-қү.жатқа төмендегіше 
байланыстырамыз.

<8сгірІ 1ап§иа§е='.ІауаЗсгір(:' 8сг=”Ше^8”> </зсгірІ>

Скриптгі жұмысқа косу үшін батырмадан пайдаланамыз.

<іпри! Гуре="Ьийоп" уа1ие="Скрипт" опс1іскг="Г1()">

Сонымен У/еЬ-қүжат коды төмендегідей жаэылады:
<һіті>
<һеасі>
<8стір11ап§иа§е='.Іа\'а8сгірГ 8гс='Г(Іе.)8'> </8сгір1:>
</һеа(і>
<Ьосіу>
<іприі Іуре="ЬиІ1оп" уа1ие="Скрипт" опс1іск="Г1 ()">
</Ьо<іу>
</һіт1>



Скрипт жазылған \¥еЬ-күжатга гөмендегі батырма ггайда 
болады.

[ Скрипт |

Батырманы бассақ жоғарыда көрсетілген хабарлама шығады 
(сурет 22).

6.2 Интерактив гік интерфейстін қалып скрипттері

Әдетге іүгынушының ¥/еЬ-кұжатпен интерактивтік 
байланысын әртүрлі қалыптар арқылы, яғни батырма, радиоперне, 
қосқыш (байрақша), тізім арқылы ұйымдастырады [5]. Мұндай 
қалыптар, мысалы, студентгердің білімін тест арқылы тексеруде 
ыңғайлы. Осындай қалыптарға мысалдар қарастырайық. Мынадай 
қарапайым мысалға скрипт күрайық [4].

Сұрақ: «Гамлет» трагедиясын кім жазған?
Жауапгары: Монтень, Шекспир, Гомер, Рабле, Софоюі
Дұрыс жауабы: Шекспир

Скрипт кодын құру үшін \УеЬ-қүжагтың негізгі бөліміне 
сұракты <сеп1ег> жэне <р> тэгтері арқылы жазамыз:

<сепСег><р> «Гамлет» трагедиясын кім жазган? </р></сепіег>

Евді ШеЬ-құжаттьщ негізгі бөліміне жауаптарды жазамыз. 
Мысалы дүрыс жауалты

<іприІ 1уре=Ви«оп уа1ие="Шекспир"
опс1іск="іауа5сгірІ:сіугі8();">

тэгімен жазамыз. Мүндағы <іпри{> тэгі скриптты қалай іске 
қосуды анықтайды. Тэгтің Іуре="Ьи«оп" атрибуты батырманы, 
уа1ие="Шекспир" атрибуты шығатын жауапты сипатгайды. Ал 
опс1іск="]ауа5сгір1:(1угІ80;" атрибуты тышқан көрсеткішш 
шерткенде сІугіз() функциясын шақырады.
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Енді қате жауапты

<іприІ Іуре=Вийоп уаіие-'Гомер" опс1іск="]ауа5сгірІ:ка1е();">

тэгімен анықгаймыз. Мұндағы опсНск="]аүа8сгірІ:ка1е();" 
атрибуты тышқан керсеткішін шерткенде ка!е() функциясын 
шакырады. Сол сиякты қалған қате жауалтарды ды анықгаймыз. Ол 
үшін үа1ие="Гомер” атрибутынын мәндерін Монтенъ, Рабле, 
Софокл деп кезекпе-кезек өзгертіп отырамыз. Бізде мынадай 
программа коды пайда болды:

<іприі 1уре=Вийоп уа!ие="Шексяир"
опс1іск=""]а'/а5сгірІ:сіугія();”>

<іпри11уре=Вийоп уа1ие="Гомер" опс1іск="іаүа8сгірІ:ка1:е();"> 
<шри! 1уре=Ви«оп уаІие="Монтень"

опсиск="]ауа8сгір1:ка1е(); ">
<іпри11уре=Ви11оп үа1ие="Рабле" опс1іск="іауа5сгірІ:каІе();"> 
<іпри11уре=Ви11оп уа1ие="Софокл" 0пс1іск="]ауа5сгір1:ка1е();">

Енді жауаптар браузер экранында бір тегіс шығу үшін, осы 
кодты кестеге енғіземіз. Ол үшін <1аЫе> тэгінен пайдаланамыз:

<ІаЫе а1і§п="сеп1ег" се1І8расш§="3" сеІІрасМіпё-Т' Ьогс1ег="2">

Мүндағы аІі§п="сеп1ег" атрибуты үяшық мэтінін браузер 
терезесіне туралайды, се1І8расіп§="3" атрибуты кестенің жалпы 
рамкасы мен әр бір ұяшығының рамкасы арасындағы қашықтықты 
гшксельде анықгайды, се11расіс1іп§="2" атрибуты кестенің әр бір 
үяшығындағы мэтіннің үяшық рамкасына дейінгі қашықтықты 
пиксельде анықтайды, ЬогсІег="2" атрибуты кесте рамкасының 
қалындығын пиксельде анықтайды.

Сол сияқты <1г> жэне <1с!> тэгтерінен пайдаланымыз. Мұндағы 
<1г> тэгі кестенің үяшықтар қатарын анықтайды, ал <1с1> тэгі 
кестенің ағымдағы қатарында үяшық қүрады. Осы жоғарыда 
сипатталғаң программа кодын <Гогт> тэгінің ішіне жазамыз. 

Сонымен программа кодымыз төмендегі түрде жазылады.

<Гопп пяте= ”Те8І1">



<ГаЫе а1і§п="сеп1ег" се1І8расіп§="3" сеІІрасіс1ігщ= "3" Ьогёег="2"> 
<1г> <4с1> Жауаптар <М >
<ій><Пй>
<і(1хіприІ {уре:=Вн11оп

опс]іск="|ауа8сгірІ:каіе();"></1с1>
<1с1></1сі>
<1ё><іпри1 1уре=Ви1іоп

оас1іск=;"іауа8сгірі:с1угІ8();"></1сі>
<іс1></(.сі> 4
<1д><іприі Іуре=Виііоп

опс1іск="]аүа8сгірІ:каІе();"></{(1>
<Ы><М>
<ісі><іприі 1уре=Виііоп

опс1іск="]аүа5сгірі:каіе();"></іс1>
<1(1></І(1>
<і<3><іприі 1уре=ВиІІоп

опс1іск“ "^ауа8сгір1:ка1е();"></гс1>
</1г> </1аЫе>
</іоші>

Әрі қарай сіугІ8() функциясы кодын жазамыз. 
іипсііоп с1угІ8()
{
а1ег!("дурыс");
}

Бұл функция келесі а1еті() функциясын шакырьш, «дұрыс» 
деген мэтінді браузер терезесіне шығарады. Сол сиякты каіе() 
функциясының кодын жазамыз. 

йіпсііоп каІеГ)
{
а1егі("Қате");
}

үа1ие="Монтень"

уа1ие="ИІекспир"

уа1ие="Гомер"

уа!ие="Рабле"

үа1ие="Софокл"

Бұл функция да а1егі() футікциясын ш акырьт, «Қате» деген 
мэтінді браузер терезесіне шығарады.



Сонымен скрипттің толық коды мына түрге келеді.

<8сгір( 1ап§иа§е="Іаүа8сгірІ"> 
іипсііоп сіугікО
{
а1егІ("дурыс");
х

Гипсііоп каіе()
{
а1еп("Кате");
}
< /8 С П р І>

Жоғарыда сипатталған программа кодтарын жинақтап, 
І С 8ІІ .һ іті атауымен сақтаймыз (сурет 23).

файл Оравка Формат

17
18
1920 
21 
22
23
24 
23 
26 
2? 
29
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Сурет 23 -  1’е.чі 1 .һіші файлының коды
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Осы Теяіі .һ іті файлы браузер терезесінде төмендегі түрде 
бейнеленеді (сурет 24).

3>аил Оравка Вид Йзбраммов С^рвис Спвавка

^ 0  . С:\ОоситепС5 апсі 5өійпд«\Ас ▼ ■ ** X  ^  , ; ; ' : « 

"іЖ 1 С:\0оситвпЬ5 апсі 5өШпд5\Дсітіп\Рабочий стол\Скр... !

>•>

.........................  ............................. ~ Т  ......................  ■

«Гамлет» трагедиясын кім жазган?

^Жауаптар | Монтвнь |  ̂ і Ра&п& \ [ Софен<я ] |

Сурет 24 -  Тезіі.һіші файлының браузер терезесіндегі бейнесі

Егер «Шекспир» батырмасын тышқан көрсеткішімен бір рет 
шертсек, программа сІугіаО функциясын шақырады. Браузер 
терезесінде «дұрыс» сөзі жазылган қосымша терезе пайда болады. 
Терезені жабу үшін «ок» пернесін шертеміз (сурет 25).

Егер «Монтень», «Гомер», «Рабле», «Софокл» батырмасының 
біреуін тышқан көрсеткішімен бір рет шертсек, программа ка!е() 
функциясын шақырады.

•̂■1ІМОТНІІр,1'ПІг̂І1ІГІЙТП<Д«ММНМШММ1ІітШІІ|ТІМІІ[І|і|Я1|1|Г1ІІ1ІІІІДН •- іа

Сурет 25 -  сіугізО функңиясыныц нэтижесі 
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Ьраузер терезесінде «қате» сөзі жазылған қосымша терезе пайда 
(юлады (сурет 26).

Әрі қарай, жоғарыда қаралған мысалды радиоперне қалыбы 
аркылы құру алгоритмін сипаттайық. Қалыптың атын «Тезі2» деп 
шаймыз:

<Гопп пате="Те.чі2">

Скрипт кодын құру үшін \ҮеЬ-кұжаттың негізгі бөліміне 
сүрақты жоғарыда сияқты анықтаймыз.

<сепІег><р> «Гамлет» трагедиясын кім жазган? </р></сепІег>

Енді Ү/еЬ-кұжаттың негізгі бөліміне жауаптарды жазамыз.

<іприІ 1:уре=га(1іо уа1ие=" 1" пате=")ауар"

Мұндағы <іпри1:> тэгі қалыптың өрісін анықтайды. Тэгтің 
Іуре=гас1іо атрибуты радиопернелер тізімі өрісін, уа1ие="1" 
агрибуты радиоперне атауын, пате=")ауар" атрибуты өрістің 
очіндік атын анықтайды. Тізімдегі барлық радиопернелер (гасііо 
һиііопз) бірдей аталады, олардың тек қана біреуі белгіленеді. 
Гаңдалған өрістің патс/уаіис мэні анықталады.

Сол сияқты басқа жауаптарды да дэл осылай <іпри(> тэгі 
арқылы сипатталады. Оларда тек қана уаіие атрибутының мэні ғана 
озгеріп отырады.

Әрі қарай скриптты іске қосуды

К ате

Сурет 26 -  каІс() функциясының нәтижесі

<іприІ 1уре=ЬиПоп уа1ие="Тексеру" пате="Оо" 
(тс1іск="]ауа8сгірІ:КЬиІ();">



тэгімен жазамыз. Тэгтің Іуре="Ьийоп" атрибуты батырманы, 
уа1ие="Тексеру" атрибуты өрістің атын, батырма үстіндегі жазуды, 
ал пате="Со" атрибуты өрістің өзіндік атын анықтайды. Ал 
опс1іск="іауа8СгірІ:ЯЬиІ();" атрибуты тышқан көрсеткішін 
шерткенде К.Ьи1() функциясын шақырады.

Енді жауаптар браузер экранында бір тегіс шығу үшін, осы 
кодты кестеге енгіземіз. Ол үшін <ІаЫе> тэгінен пайдаланамыз. 

Сонымен, біздің қалыптың код|>і мынадай түрге келеді:

<іогт пате="Те8і2">
<1:аЫе а1і§п="сеп!ег" се1Ьрасіп§="2" се11ра(іс1іп§="2" Ьогс1ег="2"> 
<1г>
<1с1>ауыстыргыш</1с1>
<Іс1>жауаптар</1:с1>
</Іг>
<1г а1і§п="сеп1ег"> <Іс1><іприІ: 1уре=гас1іо уа1ие="1"

пате="іауар"></1с1> <Й> Монтень </іс1></1:г>
<1г а1і§п="сеп1ег"> <Іс1><іпри1 1уре=гас1іо уа1ие="2"

патс="]ауар"х/1с1> <1(і> Шекспир </іс1> </Іг>
<Іг а1і§п="сеп1ег"> <1с1><іприі 1урс=гас1іо үа1ис="3"

патс="]ауар"х/1с1> <1<і> Гомер </Іс1> </Іг>
<1г а1і§п="сеп1ег"> <1(1><іприІ Іуре=гас1іо уа1ие="4"

пате="]ауар"></1с1> <1сІ> Рабле </1с1> </1г>
<1г а1і§п="сеп1ег"> <1(1><іприІ 1уре=гасііо үа1ие="5"

пате="іауар"></іс1> <1сі> Софокл </іс!> </1г>
<1г а1і§п="сеп1ег"> <1ё соІ8рап="2"> <іпри1 іуре=Ьи11оп 

уа1ие="Тексеру"
пате="Со" 0пс1іск=")ауа8сгір1:яьіі1();"></1с1> </Іг>
</1аЫе>
</Гогт>

Әрі қарай КЬи1() функциясының кодын жазамыз.
Гипсііоп КЬи1()
{
] ауар=сіоситеп1. Т еяі2.] ауар [ 1 ] .сһескесі;
ІҒ (іауар)
{
аІегіГдұрыс жауап");
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еі.че
!
аІе«("қате жауап ");

іі

Мұндағы іауар=сіоситепІ.Тс5і2.)ауар[]].сһсскес1 қатары "Тезі2" 
мші.ібынан іауар[1] мэнін радиопернелерден алып, оны ]ауар 
ііііпымалысына меншіктейді. Айта кетейік, )ауар[ 1 ] 
мііиымалысының аргументін нөмірлеу 0-ден баеталады. Ал іГ 
оііс|-)аторы іауар айнымалысының мэні Ішс болса, а1сП("дұрыс") 
(|іуіікциясын, ал кері жағдайда, яғни )ауар айнымалысының мэні 
ГаІ.чс болса, онда а1егі("Қате") функциясын шақырады.

Жоғарыда сипатталған программа кодтарын жинақтап, 
Тсхі2.һ1т1 атауымен сақтаймыз (сурет 27).
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Сурет 27 -  ТекЙ.һішІ файлының коды
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Сонымен скрипттің толық коды мына түрге келеді:

<8сгір11ап§иа§е="Іауа8сгірг">
Шпсііоп КЬиІ()
{
I ауар=сіоситепІ.Тезі2ауар [ 1 ]. сһескей;
ІГ (іауар)

а1егІ("дұрыс жауап");
}
еіке
{
аІеіТ("кате жауап ");
}
}
</зсгірі>

Осы Текй.һіті файлы браузер терезесінде төмендегі түрде 
бейнеленеді (сурет 28).
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Сурет 28 -  Т еяй .һ іті файлының браузер терезесіндегі бейнесі
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Іігер «Шекспир» радиопернесін белгілеп, «Тексеру» батырмасын 
і і.ппқан көрсеткішімен бір рет шертсек, программа а1егІ('’дұрыс жауап 
") функциясын шақырады. Браузер терезесінде «дұрыс жауап» сөзі 
жичылған қосымша терезе пайда болады (сурет 29).

Сообщение с аеб стран..

дурыс жауап

Сурет 29 -  а1еП("дұрыс жауап ") функциясының нэтижесі

Егер «Монтень», «Гомер», «Рабле», «Софокл» 
радиопернелерінің бірін белгілеп, «Тексеру» батырмасын тышқан 
корсеткішімен бір рет шертсек, программа а1сгі("катс жауап") 
функциясын шақырады. Браузер терезесінде «қате жауап» сөзі 
жазылған қосымша терезе пайда болады (сурет 30).

Көрсетілген мысалда, тек қана бір сұрақ үшін алгоритм 
қүрылды. Осы алгоритм арқылы сүрақтар санын көбейтуге болады.

Сурет 30 -  а1еП("қате жауап") функциясының нэтижесі

Жогарыда айтылгандарды қорытындылайық. Сонымен бүл 
болімде түтынушының интерактивтік интерфейсін, скрипттерді 
\¥еЬ-қүжатқа енгізу эдістері жэне интерактивтік интерфейстің 
қалыптарын қүру мәселесін қарастырдық. Сондай-ақ,
гүтынушының \ҮеЬ-күжатнен интерактивтік байланысын батырма, 
радиоперне арқылы үйымдастыру алгоритмдерін сипаттадық.



6.3 \ҮеЬ-қркатка ақпаратты енгізу-шығару скрипттері

іауаЗсгірІ тілінде бағдарламалау барысында ақпаратты енгізу 
жэне шығару мәселесі көп туындайды. .ІаұаЗсгірІ бағдарламалау 
тілінде ақпаратты енгізу жэне шығару басқа алгоритмдік тілдерге 
қарағанда ерекше. Себебі скрипттер \ҮеЬ-құжатта эрдайым 
орындала бермейді. Олар тек қана тұгынушы шақырғанда ғана 
жүмыс істейді. Сондықтан ақп^ратты енгізу жэне шығару 
интерактивті түрде амалға асырылады. Ақпаратты енгізуде жэне 
шығаруда эр түрлі әдістер қолданылады. Осы әдістердің жүмыс 
үрдістерін қарастырайық [13-16].

1. Аңпаратты соп/ігт() эдісімен енгізу. Егер \ҮеЬ-қүжатта тек 
қана екі мэнді, мысалы «ия» жэне «жоқ» деген, енгізу қажет болса, 
онда Іауа8сгір1; бағдарламалау тілінде сопйгт() эдісін 
пайдаланамыз. Бүл эдісте ақпарат сүхбат терезесі арқылы енгізіледі. 
Сүхбат терезесінде екі батырма орналасады. Осы батырма 
көмегімен екі логикалық нәтиже «Ігие» жэне «іаізе» мэндері пайда 
болады. Түтынушы осы мэндерді қалауы бойынша пайдалана 
алады. Осы әдістің жүмыс үрдісін мысалмен сипаттайық.

Мысалы:
у айнымалысына логикалық мэнді меншіктейік.

Скрипт кодының ішіне сопГ() функциясын енгіземіз. 
Функцияның ішіндегі сопйгт() эдісі арқылы енгізілген логикалық 
мэн у айнымалысына меншіктеледі. Скрипт коды төмендегі түрде 
жазылады.

<8сгірі 1ап§иа§е='7ауа8сгірІ">
ҒипсПоп сопГ()
{
ұаг у = сопГігт( "Т аңдаңыз");
а1еі!("Нэтиже: "+ у);
}
< /  8СГІрІ>

Мүндағы аІей() функциясы у айнымалысының мэнін браузер 
терезесіне шығарады. Енді \ҮеЬ-қүжатта осы скриптті шақыру 
қалыбын қүрамыз. Қалыпты
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- іприі Іурс="Вииоп" пате="еп§І2у" уа1ие="сопйгт() әдісін 
жүкгсу" опс1іск="сопЯ)">

і )гімен жазамыз. Мұндағы <іприІ> тэгі скриптты қалай іске 
косудм анықтайды. Тэгтің Іуре="ЬиІі:оп" атрибуты батырманы, 
патс="еп§І2у" атрибуты батырманың өзіндік атын, \аІие="сопПпп() 
л д і с і н  жүктеу" атрибуты шығатын жазуды сипаттайды. Ал 
опс1іск="сопД)" атрибуты тышқан көрсеткішін шерткенде сопҒ() 
(|іупкциясын шақырады.

Жоғарыда сипатталған программа кодтарын жинақтап, 
скрипт.һіті атауымен сақтаймыз (сурет 31).

ПІе:///С:ЛЭоситепІа%20ап(1%205еПІпя*/Айтіп/Рабочий%г0сі0пЛ:крипт.ІтІт1 - ИсходныЙ исючиик
|  Оравка Форцат |

1 чэсг ірС 1апдиаде“ " і р с ' ' ' - -■
2 гиін!'. ю п  соп£ () {
3 \'« г  у •  с о п і іс т  ( "Такпаівдз") ;
4 ..| а і е г с ("Нәтиже: "+ у) ;

' б і •«/зсгіръ;- в

а - іприс. г.үре---"Биі: пате~- "еп д і ігу” ’/а.1ие-"сопіі і г т  і і ад іс: і.н угүктеу" опс 1ісК:^"'Гоп<: П

10 *

Сурет 31 -  скрипт. һ іт і файлының коды

Осы скрипт.һіті файлы браузер терезесінде төмендегі түрде 
бейнеленеді (сурет 32).

Г(Ь С :\О о с и т е тк  апй 5еПіпяя\ЛсІтіп\Ра6очий стоп«Гкрипг.һ1тІ - ИЛ...

І#Э . С'.\ОоситепЬ5 апв 5ек ^  ^  • X 1 і ' і >• :  ̂ ■ і - .р -
 ̂^СЛОоситвпСв апсі 5е№пд5\Ас1тіп\Рабочий стол\Скр... ! !

сопГігтО әдіеНи жүктву

Сурет 32 -  скрипт.һіті файлының браузер терезесіндегі бейнесі
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Егер "сопйгтО эдісін жүктеу" батырмасын тышқан 
көрсеткішімен бір рет шертсек, программа сопі'() функциясын 
шақырады. Браузер терезесінде сопйгаі() эдісінің сүхбат терезесі 
пайда болады (сурет 33).

Сурет 33 -  сопГіпп() эдісінің сүхбат терезесі

Егер «ок» батырмасын тышқан көрсеткішімен бір рет шертсек, 
программа у айнымалысының мэнін браузер терезесіне шығарады. 
Браузер терезесінде «Нэтиже: Ігие» сөзі жазылған терезе пайда 
болады (сурет 34).

Сообщение с вебстран..

Нәтиже: І:ше

Сурет 34 -  а1ег(("Нэтиже: "+ у) функциясының Ігие нэтижесі

Сол сияқты, егер «Отмена» батырмасын тышқан көрсеткішімен 
бір рет шертсек, браузер терезесінде «Нэтиже: іаізе» сөзі жазылған 
терезе пайда болады (сурет 35).
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Сурет 35 -  а1егІ("Нэтижс: "+ у) функциясының Гаһс нэтижесі

2. Ацпаратты рготрі() әдісімен енгізу. Іа\'а8сгір1 
бағдарламалау тілінде айнымалының мэнін пернетақта арқылы 
енгізетін болсақ, онда рготрІ() эдісінен пайдаланамыз. Осы рготр1() 
эдісінің жұмыс үрдісін төмендегі мысалмен сипаттайық.

Мысалы: Нақты типті х жэне 2 айнымалыларына сандық 
мэндерді клавиатурадан енгіземіз. Сосын у = х + :  қосындысын 
браузер экранына шығарамыз.

Скрипт кодының ішіне 8ит() функциясын енгіземіз. 
Функцияның ішіндегі рготрі() әдісі арқылы х жэне г 
айнымалыларына сандық мэн меншіктеледі.

Скрипт коды төмендегі түрде жазылады.
<8сгірі 1ап§иа§е="іа\'аЗсгірГ>
йдпсііоп зит()
{
уаг х = рготрі ("х санын енгізіңіз", "");
үаг г = рготрі ("гсанын енгізіңіз", "");
.х=раг8еҒ1оа1:(л:);
2=рагзеҒ1оаІ(г);
уаг у = х + г;
аіегі ("Нэтиже у = "+ у );
}
</8СГІрІ>
Скрипттегі а1ей("Нэтиже у=  "+ >■) функциясы у

айнымалысының мэнін браузер терезесіне шығарады. Ал 
рагзеҒ1оаІ() функциясы енгізілген мэнді қатарлық типтен нақты 
типке өткізеді. Егер бүтін типке өткізу қажет болса, онда раг$сІпІ()



функциясын қолданамыз. Бұл функцияларды қолданбасақ, онда 
скрипт айнымалыларды қатарлық тип деп есептеп конкатенация 
(жалғау) амалын орындайды. Мысальі, мэн ретінде 2 жэне 3 
сандарын енгізсек, онда нәтиже 23 болады.

\ҮеЬ-құжатта осы скриптті шақыру қалыбын

<іприІ Іуре="ЬиМоп" уа1ие="Скрипт" опс1іск="8иш()">

тэгімен жазамыз. Мұндағы <іприі> тэгі скриптты іске қосады. 
Тэгтің Іуре="Ьииоп" атрибуты батырманы, үа1ие="Скрипт" 
атрибуты батырма бетіне шығатын жазуды анықтайды. Ал 
опс1іск="8ит()" атрибуты тышқан көрсеткішін шерткенде 8ит() 
функциясын шақырады.

Жоғарыда сипатталған программа кодтарын жинақтап, 
скрипт2.ҺІт1 атауымен сақтаймыз (сурет 36).

р ... ......................................... .................. ..... ... . ...
■Э ПІс:///С:/Ооситеп(5%20апс!%20$еПіпдзШс1тіп/Ра6очий%20сіол...

К ү Я Гі-ау . - I I ‘1

|  Файл Оравка Формат

1 < з с г  і р г  1апдхіаде= "  а а у а З с г  х р с ">
г £ и п с с .іо п  зш п ()
3 {
4 у а г  х в р го ш р с .("х  сань ін  е н л і з і ң і з " ,  ” ;
5 у а г  г  -  рігогсірс. ( "2 саны н  е н г і з і ң і з ,г, ,г”) ;
в х = р а г з е Ғ Іо а ъ ( х ) ;
7 г = р а г з е Ғ 1 о а с ( г )  ;
0 у а г  у  -  х + г ;
9 а іе г ь  ( "Н әтиж е у  -  г,+ у ) ;

10 >
11
12
13

< / ЗСГ Ір"С>

..
15

< іп р и с  с у р е - ггВ и с с о п ,р Vе^1ие="Ск.рш тт,,, о п с  1 іс к =  ,гзипі П гг'

Сурет 36 -  скрипт2. һ іт і файлының коды

Онда скрипт2.һіт1 файлы браузер терезесінде төмендегі түрде 
бейнеленеді (сурет 37).
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(О С ;Ю оситепІк апсі КеНтдяШ сІтт^Рабочий сю л \С криш .М тІ - ИЛ...

:|3^ С:\С'ОситепЬ апсі 5е(; »  1і : X  ; 11

;^§С:\ОоштепІ5 ап^ 5еІ;Ьпд5\Асітіп\Ра6очий стол\Скр..

!р

ІІвСЗ*ІкИеІ^й™«

Сурет 37 -  скрипт2.һ1ш1 файлының браузер терезесіндегі бейнесі

Егер "Скрипт" батырмасын тышқан көрсеткішімен бір рет 
шертсек, программа 8ит() функциясын шақырады. Браузер 
герезесінде рготрІ() эдісінің сұхбат терезесі пайда болады (сурет 
38).

ф  . . .  ........................................................

1 З апрос полһэоиателю Ш Н В мп£Зм і і і

Запрос сценария: | о к  1
х санын енгізіңіз

Отмена I

І и  .  1

Сурет 38 — ргошрК) әдісінің сұхбат терезесі (х мэнін енгізу)

Сұхбат терезесіне х айнымалысының мэнін енгізіп, «ок» 
батырмасын тышқан керсеткішімен бір рет шертсек келесі сұхбат 
терезесі пайда болады (сурет 39).

Запрос сценария: I д қ

2 санын енгізіңіз
Отмена

[з

С)фет 39 -рготрІ() эдісінің сұхбат терезесі (г мэнін енгізу)
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Жоғарыдағы сиякты, 2 айнымалысының мэнін енгізіп, «ок» 
батырмасын тышқан көрсеткішімен бір рет шертсек, программа у 
айнымалысының мэнін браузер терезесіне шығарады. Браузер 
терезесінде «Нэтиже >> = 5» сөзі жазылған терезе пайда болады 
(сурет 40).

вввв

Сурет 40 -  аіегі ("Нэтиже у = "+ у ) функциясының нэтижесі

3. Ацпаратты мэтіндік өріс арцылы енгізу. ІауаЗсгірі 
бағдарламалау тілінде клавиатурадан мэтін енгізу үшін мэтіндік 
өрістен пайдаланады. Мэтіндік өріс қалыптың ішінде <іпри!> 
тэгімен кұрылады. \ҮеЬ-кұжатта осы мэтіндік өрісті құрамыз.

<іогт пате='Тогт1">
<іприІ *уре="1ех*" пате="1:ехИ" 8І2е="30" 
уа1ие="Өріске мэтін енгізіңіз" опЫиг="огІ8()" >
</1опп>
Қалып НТМЬ тілінің <Гогт> тэгімен сипатталған. Қалыптың 

паіпе="Гогт1" атрибуты қалыптың өзіндік атын анықтайды. Әдетте 
атрибуттан \ҮеЬ-кұжатта бірнеше қалып болғанда пайдаланады. 
Қалыптың ішіндегі <іприІ> тэгі қалыптың өрісін сипаттайды. Тэгтің 
Іуре="іехІ" атрибуты өрістің типін анықтайды. Біздің мысалда 
мэтіндік өріс деп берілген. Тэгтің патс-Ч ехіГ ' атрибуты өрістің 
өзіндік атын, 8Іге="30" атрибуты мэтіндік өріс өлшемін символдар 
санымен, уа1ие="Өріске мэтін енгізіңіз" атрибуты өрістің ішіндегі 
жазуды анықтайды. Ал опЫиг="огІ8()" атрибуты оқиғаны, яғни 
мэтіндік өрістің ағымдық күйін жоғалтқанын көрсетеді, яғни 
өрістен тыс жерді тышқан көрсеткішімен бір рет шертсек огіз() 
функциясын шақырады.
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Осы қалыпты өңдейтін скрипт кодын кұрайық. Скрипт 
кодының ішіне огІ8() функциясын енгіземіз.

<8сгірі 1ап§иа§е="Іауа8спрІ">
& ПСІІОП О ГІ80

{
Ғ  =сіоситсп[.(опп 1 .Іехі 1. уаіие 
а1егі("Мэтін енгізілді: " + Ғ)
}
< /8 С Г Ір І>

Скрипттегі огіз() функциясы скрипттің іс-әрекетін сипаттайды. 
Функцияның Ғ=сіоситепі.і'огт1 .ІехМ .уаіие қатары мэтіндік оріске 
енгізілген мэтінді Ғ айнымалысына меншіктейді. Ал а1егі("Мэтін 
енгізілді: " + Ғ) функциясы Ғ айнымалысының мэнін браузер 
терезесіне шығарады.

Осы сипатталған программа кодтарын жинақтап, скриптЗ.ҺІтІ 
атауымен сақтаймыз (сурет 41).

• 3  ПІе://)С:/Ооситеп1*%20ап(1%205еПіпд*/Яйтіп/Рабочий%20стол/Ск...
• ]Р * Р В Ж Р № Ш |5’[ 1.. ... і_-,-. | '̂ і - Лі'гГ.| і -|

|  Файл Правка Формат |

1 <1огш п а т е = ''іо г ю 1 " > ж
г < іп р и Ь  ъ у р е = " ^ е х С "  п а п іе = "т ;е х Ч 'г з і г е  = " 3 0 "

ъ 'а !и е  = "Ө р іо к е  и ә т і н  е н г х з і д і з "  опЫ иг = " о е і э ( ) ,г :>
3 ■'/ ±огт>
*
5 < з с г  і р с  1 ап д и ад е  = " а а '/ а 5 с г  ірс.">
6 £ и п сс .іо п  о г і з ( )  <
7 Ғ=с1осипіепь. £ о гш 1 . с е х Ы . ̂ а і и е
е а і е г с ( " Н ә т ін  е н р і з і л д і : ,  " + Ғ)
9 >

10 < / з с г і р с >
11

-

Сурет 41 -  скриптЗ. һ і т і  файлының коды

Сонымен скриптЗ.ҺІтІ файлы браузер терезесінде төмендегі 
түрде бейнеленеді (сурет 42).
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Сурет 42 -  скриптЗ.һітІ файлынын браузер терезесіндегі бейнесі

Скриптті жұмысқа беру үшін мәтіндік өріске мэтін, мысалы 
«Жазира» сөзін енгізіп, браузер экранының кез келген жерін 
тышқан көрсеткішімен бір рет шертсек, скрипт огі§() функциясын 
шақырады. Браузер терезесінде рготрС() эдісінің сұхбат терезесі 
пайда болады (сурет 43).

Сурет 43 -  огІ80 функциясының нәтижесі

4. Ақпаратты мәтіндік аймац арқылы енгізу. ІауаЗсгірІ 
бағдарламалау тілінде енгізілетін мэтіннің көлемі үлкен болса, яғни 
ол бір қатардан артық болса, онда Іехіагеа қалыбынан 
пайдаланамыз. Сонымен, іехіагеа қалыбында енгізілетін немесе 
монитор экранына шыгарылатын мэтін бірнеше қатардан тұруы 
тиіс. Енді іехСагеа қалыбының жұмыс үрдісін сипаттайтын скрипт 
алгоритмін қарастырайық.

Мэтіндік аймақ қалыптың ішінде <іприІ> тэгімен құрылады. 
\¥сЬ-құжатта осы мэтіндік аймақты құрамыз.
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<і'огт пате="ка1ір">
<1ех1агеа пате="аітак" со1з=" 50" гошк=" 6 " >
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

упивсрситеті,
«Информатиканы оқытудың теориясы жэне әдістемесі» 

клфедрасы 
</ІехІагеа>
</іопп>

Сонымен, қалып НТМЬ тілінің <іЪгт> тэгімен сипатталған. 
Қалыптың пате="ка1ір" атрибуты қалыптың өзіндік атын 
апықтайды. Қалыптың ішіндегі <1ех1агеа> тэгі қалыптың мәтіндік 
аймағын сипаттайды.

Тэгтің пате="аітак" атрибуты өрістің өзіндік атын, соЬ="50" 
атрибуты өріс терезесінде мэтіннің көрінуге тиісті баған санын, ал 
го\У8="6" атрибуты өріс терезесінде мэтіннің көрінуге тиісті қатар 
санын анықтайды

Осы қалыпты өңдейтін скрипт кодын құрайық. Скрипт коды 
і омендегі түрде құрылады.

<5сгір11ап§иа§с="1а\'а8сгірі">
Гипсііоп МаІіп()
{
ұаг /7=с1оситеп1.каІір.аітакл'а1ие; 
а1егі(.Ғ);
}
</5сгірІ>

Скрипт кодының ішіне та1іп() функңиясын енгіземіз. Бұл 
с1>ункция скрипттің іс-эрекетін сипаттайды. Функцияның 
а^сіоситепікаіір.аітак.уаіие қатары мэтіндік өріске енгізілген 
мэтінді а айнымалысына меншіктейді. Ал аІегІ(Ғ) функциясы Ғ 
айнымалысының мэнін браузер терезесіне шығарады.

Енді осы скрипт кодын орындау үшін \ҮеЬ-ісужаттың негізгі 
боліміне

<Гогт пате="каІір_ЬаІіта8І">
<іприІ Іуре="Вииоп" уа1ие="скриптті іске қосу" 
опс1іск="]ауа8сгір1: Ма1іп();">
</£огт>
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тэгін жазамыз. Мұндағы <іогт> тэгі қалыпты, ал қалыптың 
пате="ка1ір_ЬаІіта§і" атрибуты қалыптың өзіндік атын анықтайды. 
Қалыптағы <іприІ> тэгі скриптты қалай іске қосуды сипаттайды. 
Тэгтің Іуре="Ъииоп" атрибуты батырманы, уа1ие="скриптті іске 
қосу" атрибуты батырманың бетіне шығатын жазуды, ал 
опс1іск="іа\'аясгірІ:Ма[іп();" атрибуты тышқан керсеткішін 
шерткенде орындалатын оқиғаны анықтайды.

Осы сипатталған программа крдтарын жинақтап, скрипт-4.һ!т1 
атауымен дискіге сақтаймыз (сурет 44).

Жалпы, скрипт-4.ҺІтІ файлы браузер терезесінде төмендегі 
түрде бейнеленеді (сурет 45).

Скриптті жұмысқа беру үшін мэтіндік өріске мәтін, мысалы 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 
«Информатиканы оқытудың теориясы жэне эдістемесі» кафедрасы» 
сөйлемін енгізіп, «скриптті іске қосу» батырмасын тышқан 
көрсеткішімен бір рет шертсек, скрипт Маііп() функциясын 
шақырады.

.................................................. . ......... ........ ................................  ............
3  ПІе:///С:Л)оситепІ5%?0апгі%205еПіп95/Яйтт/Рабочий%?0с.юл/Скрипт 4.һ1тІ Исходный и с іо ч н и к ,

|  £айл Ораека Форцат |

1 I с.іогш паиіе*,гка1 і р ">

2 1 С Ь ехЕагеа п.ате-"аліійк" с о і з - " 5 0 "  г о м з -" 6 ” >
3 Н-Әуезов атындагы О н тустік  Қ азакстан  н е к л е к е т т ік  у н и в ер с и т е т і, «Инфорнатикакы

оқытудкң теория жэке в д іс т е к е с і»  «.афедрасы
4 < /сех і:агеа>
5 </£огкі.>
б
7 <±опп пап»е = "каі гр Ь аи іл іагі">

1 ^ -- іп р и с  сүре^Еилсогі Vа 1 ие = "ск р и и т т і гсу.е к осу"  ош: 1 іс к “ "за'/?ізс:г ір г  : 'Л~аг. іп  | ) ; ">

9 </£ОГ№>
10
11 о с г ір с  іа п д и а д е ” " Т а \'а 5 с п р с  ">
12 £игіс;і:іоп НаСіп()
13 <
14 Ғ ^гіо с и іп е п с .к а іір .а іп іа к .ү а іц е ;
15 а і е г ъ (Ғ ) ;
Іб }

. 17 • с / э с г і р о
13
19

-

Сурет 44 -  скрипт-4. һітпі файлының коды
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И .Ө у езо в  аты вдагы  О ң т ү с т ік  Қ а з а к с т а н  
м г м л е г .е т т ік  у н и в е р с и т е т і ,  «Информатиканы 
'»қытудың т е о р и я  ж әне ә д іс т е м е с і»  каф едрасы

скриптті іскв қооу

Сурет 45 -  скрипт-4.һіт1 файлының браузер терезесіндегі бейнесі

Браузердің терезесінде хабарлама терезесі пайда болып, онда Ғ 
ліімымалысының мэні пайда болады (сурет 46).

Сообщение с небсіраницһі

• \  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қээакстан мемлекеттік университеті,
-  '  «Информатиканы окытудың теориясы және эдістемесі* кафедрасы

Сурет 46 -  Ма1іп() функциясының нәтижесі

5. Ащаратты аІеЩ) әдісі арңылы шығару. Егер \¥еЬ-құжатта 
ақпаратты сұхбат терезесінде хабарлама ретінде шыгару қажет 
болса, онда Іауа8сгір1 бағдарламалау тілінде аІеП() эдісін 
иайдаланамыз. Бұл эдісті жоғарыдағы скрипттердс пайдаландык. 
Ннді осы эдістің жұмыс үрдісін темендегі мысалда қарастырайық.

Бұл эдісті қолдану үшін \ҮсЬ-құжат кодында

<іпри(; Іуре="ЬиПоп" уа1ие="Мэтінді экранға шығару"
опс1іск=’а1егІ("аІсгІ функциясының нэтижесі")’>
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тэгін жазсақ жетерлі. Мұндағы <іприі> тэгі скриптты қалай іско 
қосуды сипаттайды. Тэгтің 1уре="Ьийоп" атрибуты батырманы, 
уа1ие="Мэтінді экранға шығару" атрибуты батырманың бетіне 
шығатын жазуды, ал опс1іск=’а1егІ("а1еП функциясының нэтижесі")’ 
атрибуты тышқан көрсеткішін шерткенде орындалатын оқиғаны 
анықтайды.

Осы код браузер терезесінде төмендегі түрде бейнеленеді 
(сурет47). Ч

Г:Шоситегт<5 апгі ЯсІІіпджШсІтіпРабочий сіопІГкрипт Б.ҺІтІ Мпеіомя Іп...
]ИИІІІГ ,іц»;рт ’

1 С:\РоситепІ5 апгі 5еІ ▼ !;** ! А  ( н' • І І Р - І

^  і 0  С:\ОоситепІ:5 апсі 5е«Іпд5\Ддтіп\Рабочий стол\Скр... і

экрәнғэ шығару - *

-

Сурет 47 -  <іприІ> тэгінің браузер терезесіндегі бейнесі

Егер «Мәтінді экранға шыгару» батырмасын тышқан 
көрсеткішімен бір рет шертсек, скрипт а1сгі() функциясын 
шақырады. Браузер терезесінде хабарламада «аіегі: функциясының 
нәтижесі» деген жазу пайда болады (сурет 48).

Сурет 48 -  а1еіТ() функциясының нэтижесі

6. Ақпаратты н’гііе() эдісі арцылы шыгару. Егер \УеЬ-құжатта 
ақпаратты сұхбат терезесінде емес, жай ғана браузер терезесіне 
тікелей шығару қажет болса, онда .(аүа8спрС бағдарламалау тілінде
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«'іік-() эдісін пайдаланамыз. Осы әдістің жұмыс үрдісін төмендегі 
кііршіийым мысалда қарастырайық.

Мысалы: 
х-=2 
Г з
: = х + у

Осы мысалды өңдейтін скрипт кодын құрайық. Скрипт коды 
шмсндегі түрде құрылады. Скрипт кодының ішіне 8һі§аги() 
(|іумкциясын енгіземіз.

<8сгірІ 1апёиаёе=’7ауа8сгір(;">
Гипсііоп 8һі§аги()
{
х=2; 
у =  3;
г=х+у;
сіоситспІ.\\тіІе("Нәтижс:" + г);
}
< / 8СГІрІ>

Бұл 8һі§аш() функциясы скрипттің іс-эрекетін сипаттайды. 
Функция х жэне у айнымалыларының мәндерін қосып, қосындыны 
. айнымалысына меншіктейді. Ал сіоситепІ:.\үгіІе("Нэтиже:" + г) 
қатары 2 айнымалысының мэнін браузер терезесіне тікелей 
іиыгарады.

Бұл скриптті орындау үшін \УеЪ-құжат кодында

<іприІ Іуре-Ъийоп" уа1ие="Нэтиже" опс1іск="8һі§апі()">

гэгін жазамыз. Мұндағы <іпрці> тэгі скриптты қалай іске қосуды 
сипаттайды. Тэгтің Іуре="ЬиНоп" атрибуты батырманы, 
\а1ие="Нэтиже" атрибуты батырманың бетіне шығатын жазуды, ал 
(тс1іск="8һі§аш()" атрибуты тышқан көрсеткішін шсрткснде 
орындалатын оқиганы анықтайды.

Осы код браузер терезесінде төмендегі түрде бейнеленеді 
(сурет49).
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Файл Правка Формат

1
2
3
4
5
6 
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10
11
12

Сурет 49 - Ақпаратты тіІ:е() әдісі аркылы шығару

7. Ацпаратты мәтіндік өріс арцылы шыгару. Іауа8сгір| 
бағдарламалау тілінде ақпаратты көрнекі түрде енгізу үшін мәтіндік 
өрістен пайдалану тиімді. Мэтіндік өрістен пайдалануды жоғарыда 
көрсетілген мысалда қарастырайық.

Мысалы: Берілген х жэне у  сандарын мэтіндік өріс аркылы 
енгізейік. Сосын г=х+у  өрнегін есептеп, нэтижені келесі мэтіндік 
өрісте шығарайық.

\¥еЬ-құжагта қалыптың ішінде х санын енгізетін мэтіндік өрісті ‘ 
анықтаймыз.

< іогт пате="ка1ір">
<іприІ Суре="Сех(:" пате="х" зІ7е=" 5 " үа1ие=" 2 "
</Гопп>

Қалып НТМЬ тілінің <Гопп> тэгімен сипатталады. Қалыптың 
<пате="ка1ір"> атрибуты қалыптың өзіндік атын анықтайды, 
Қалыптың ішіндегі <іприІ> тэгі мэтіндік өрісті сипаттайды. Тэгтің 
Суре='ЧехІ" атрибуты өрістің типін анықтайды. Тэгтің пате="х" 
атрибуты өрістің өзіндік атын, уа1ие="2" атрибуты өрістің ішіндегі 
бастапқы жазуды анықтайды.

Сол сияқты, у жэне 2 сандарын енгізетін мэтіндік өрістерді 
анықтаймыз.

<іпри( Іуре="1ех(” пате="у" 5І2е="5" уа1ие="3" ><Ьг><Ьг>
<іприІ Іуре="СехГ' пате="г" 8Іге="5" үа1ие="" >

< з с п р і :  1а п д и а д е = ”а а '/ а 5 сЕ'ірі;.',> 
і и п с с ю п  з һ ід а г и ( )
{
х = 2 ;
У = 3 ;
г= х + у ;
й о с ш п е п и . хітг і г е  ( " Н ә т и ж е :  " +  2 ) ;

>
< / з с г і р с . >  ^

< іп ри і: суре=“"Ьит;і:.оп" ^ а І и е ^ Н ә т и ж е "  о п с 1 іс к * " г һ ід а г и П  ">
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1>үл скриптті орындау үшін

- іприГ Іуре="ВиШ)п" уа1ие="Есептеу" опс1іск="зит()"

іэгін жазамыз. Мұндағы <іприІ> тэгінің опс1іск="8ит()" 
и і рибуты тышқан көрсеткішін шерткенде орындалатын оқиғаны, 
ш і іи 8ит() функциясын шақырады. Енді осы қалыпты өңдейтін 
скрипт кодын кұрайык.

<«сгірІ 1ап§иа§е='7ауа8сгір1;">
Гипсііоп зит()
{
ү а г  х г  = ( і о с и т е п 1 . к а 1 і р .  х .у а і и е ;

\'аі' >з,=с1оситеп1.ка1ір. V.уаіие;
у а г  г = \ * хх+ \*уу ;
с і о с и т е п і . к а і і р .  2 , у а 1 и е =  г ;
\(
< / 8 С Г Ір І>

Скрипттегі 8ит() функциясы скрипттің іс-эрекетін сипаттайды. 
<І)ункцияның «уаг хг=с1осшпеп1.ка1ір.х .уаіие» қатары мэтіндік 
оріске енгізілген мэтінді хх айнымалысына меншіктейді. Сол 
сияқты «үаг >;у =с1осишеп1.ка1ір. >> .уаіие» қатары мэтіндік өріске 
еигізілген мэтінді уу айнымалысына меншіктейді. Ал ұаг 
: = 1* хх+1* уу өрнегі енгізілген қатарды сандық деп қабылдап, 
2 =х+у өрнегін есептейді. Сонымен қатар,
«сіоситепі.каіір. 2.уа1ие=г» қатары нэтижені мэтіндік өріске 
шығарады.
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Сурет 50 -  скрипт-5. һ іті файлының коды

Осы сипатталған программа кодтарын жинақтап, скригіт-5.һ1т1 
атауымен дискіге сақтаймыз (сурет 50).

Сонымен, скрипт-б.һіті файлы браузер терезесінде төмендегі 
түрде бейнеленеді (сурет 51).

С:«оситеп1к а т і  5еНіпдяШ(1ггшіЦэй&очий столІСкрипі... 1  ̂к.— : - ■ 1

.у V ■■> 10̂  С;\РоситепЬ5 апсЛ 5еЬ ^  / \ , ,  1 м *

'і<‘ і |©С:\Ооситег*і апіі5ейіпд5\А*піп\Ра6очийстоліСкр..і і
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I. «Қара квадрат» скрипті. Скрипт орындауға дайын түрде \УеЬ- 
күж.тгқа жазылған. Файлды орьшдау үшін оны һіші кеңеймесімен 
іишііу керек. Кейде браузер ЗауаЗсгірі-ті бірден орывдамайды, яғни 
оііы орындауға еұраныс жасау керек болады.

6.4 .Іау а8сгірІ-ке мысалдар

<!ЕЮСТҮРЕ НТМЬ РЦВЬІС "-/АҮЗС//ВМ ІІТМЬ 4.0 
I'і ,тхіІіопа1//ЕМ">

і • I іаг8еҒ=№Іп<іоү/$-1251 ">
</һеасі>
<Ьосіу Ь§со1ог="е0е0е0”> <Р 8іу1е="Гоп1>зІ2е: 13рх">
<5іу1е іуре=іехІ/с88>.пит {
Гопі-зіхе: 12рх; \үіс1іҺ: ЗОрх; соіог: #000; іЪпі-йтіІу: уегсіапа; Іехі- 

лііуп: гі§Ы}
.8утЬоІ8 {
Гоп1-8І2е: ЗОрх; Ьаск§гошіс1: #000; соіог: #Ш'1 ГІ; ІЪпі-ГатіІу: 

\\'ііі§сііп§8; іехІ-аіі§п: сепіег}
.уіелүкутЬоІ {
іопі-8І2е: ЮОрх; Ьаск§гоітсі: #000; лүісііһ: 150рх; соіог: #Г1 Г1Г1; 

Гопі-Гатііу: \¥Іп§йіп§8; һеі§һі: 150рх}
</8іу1е>
<8сгірі 1ап§иа«е=іауа8сгірІ Іуре=іехІ/]ауа8сгірІ>
< !-//
ах=0;
йтсііоп уіешіаЫеО { 
ах=Маіһ.гоипсі(Маіһ.гапсіот()*26);
а1рһаАггау=пе\ү Ахгау("а", "п", "Ь", "сі", "Г", "һ", "{", "і", "1", "у",

1аЫе="<іаЫе а1і§п=\"еепіег\" Ьогсіег=\"0\" сеІІкраеіп§=\"5\" 
сеІ1рас1с1іп§=\" 1 \"><іг>";

• НТМЬ><һеад><ііі1е>М.Ауезов 
" 11 нформатика" кафедрасы</ііі1е>

<теіа һіір-е^иіү=Сопіепі-Туре

атындаіы

сопіепі="іехі/һіт1;

ОҚМУ.

іог ( і = 99 ; і >= 0 ; і -  ) { 
а=Маіһ.гоипс1(Маіһ.гапсіот()*26);
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іҒ(і%9 == 0 && і < 89) 
а=ах;
ІаЫе+="<1(і , ,.с1а88=\"пит\">"+і+"</(:ё><Ід

с1а58=\"8утЬоІ8\">"+а1рһаАггау[а]+"</іё>"; 
іГ(І%10 == 0) ІаЫе+="</іг><£г>”; ]++;
}
іаЫе+="</іаЫе>"; 
зут. іппегНТМЬ=іаЫе 
кһлшгегНТМЬ-"" <
}
& П СЙ О П  8һо\¥() {

зһ. ішіегНТМЬ=а1рһаАггау [ах]
зут.іппегНТМЬ="<сепіег>&#927;сы сурет пе -? <а 

һгеҒ=\"іауа8сгірі:УІе\УіаЫе()\"><Ь>&#954;&#945;йт&#945;л&#945;у< 
/Ь></а></сепіег>";

}
//->
</8сгірі>
<іаЫе се113расіп§=0 \уіс1іһ=" 100%" Ьог(іег=0>
<іЬо(іу> <іг>
<і(і уА1і§п=іор>
«кі>1. &#922;ез &#954;елген е&#954;і

т&#945;&#1187;б&#945;лы с&#945;н &#959;йл&#945;&#1187;ыз 
<аа>2. С&#959;л с&#945;нн&#945;н &#959;ны&#1187;

циф&#961;л&#945;&#961;ы &#1179;&#959;сындысын &#945;лып 
т&#945;ст&#945;&# 1187;ыз.

&пЬ$р; <<1сі>&пЬ8р; &пЬ8р; &пЬзр; &пЬзр; &пЬ8р; 
&пЬ8р;(мыс&#945;лы: &#927;йл&#945;ғ&#945;н
с&#945;ны&#1187;ыз 21,

&#959;нд&#945; 2+1=3, 21-3=18 &#948;&#959;л&#945;ды)
* «іа>3. Шы&#1179;&#1179;&#945;н с&#945;нғ&#945;

сэй&#954;ес &#954;елетін су&#961;етті есте
са&#1179;т&#945;&#1187;ыз.

<дсі>4. Үл&#954;ен &#1179;&#945;&#961;&#945;
&#954;в&#945;д&#96Г,&#945;тты тыш&#1179;&#945;нмен
ше&#961;ті&#1187;із 

<ск1>&пЬзр;
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<ІаЫе §<у1е="сиг80Г. һапй" опс1іск=8һо\ү() се115расіп§=10 
нІіци=сепІег 

Ьогсіег=0>
<ТЬо(1у> <Іг> <Гс1 с1а88=уіе\Ү8утЬо1 іс1=8һ
а1ілп=тіс1сі1е>&пЬ8р;<Лс1><Лг></ТЬос1у></ІаЫе></сіс1></Іс1></Іг>
<1г>
<(с! іс1=8уш \'А1і§п=іор һеі§һі=300></{с1></Іг></ТЬос1у></іаЫе> 
<8сгір{ 1ап§иа§е=]ауа8сгірІ (уре=1ех1/іауа8сгір{>
<!--//
уіешІаЫе();
//->
< /  8СГІр1>

</Р>
<Р 8Іу1е=’Топ1:-8І2е; І2рх" а1і§п=гі§һ1></Р>
<НК. а1і§п=1ей \үій1һ="100%" со1ог=#000000 поЗһасіе 8І2Е=1> 
<8сгір1:1ап§иа§е=^ауа8сгір1><!—
ЬтО ='<іт§ 8гс=һир://с.Ьі§тіг.пеІ/?875479&1:5'
ЬтО=с1оситепІ 
ЬггЮ.соокіе="Ь=Ь" 
і1'(ЬтО.соокіе)Ьт0+='&с 1'
//—></ 8сгірІ> &#917;сте б&#959;лсын:

&#954;&#945;ме&#961;&#945; жұмыс &#236;степ тұ&#961;,
ми&#954;&#961 ;&#945;ф&#959;н 

қ&#959;сулы ...&пЬ8р;
&пЬкр; &пЬзр; &пЬзр; &#927;йын

&#945;лг&#959;&#961;итм&#236;н т&#945;пк&#945;нғ&#945;
Сем&#948;иев

&#927;&#961 ;д&#945 ;&#948;&#945 ;й 
&#945;ғ&#945;й 100$ &#948;е&#961;ед&#236;!
<8сгірІ 1ап§иа§е=зауа8сгір11.2><!~
Ьт8=8Сгееп;ЬтР+='&с1'+(Ьт8.со1огВсрІҺ?Ьт8.со1огОерІҺ:Ьт8.р

іхеЮері:һ)+"&г"+Ьт8.\үіс11һ;
/ / —> < / 8СГІрІ>

<8сгір1 Іап§иа§е=Іа\а8сгір1:1.1 Суре=Іехг/)аүаксгірІ><!— 
а+=';і='+пауі§аІог.іауаЕпаЫес1()
] 8 = 1 1 / /—> < /8 С Г Ір І>

<8сгірі 1ап§иа§е=Іауа8сгір11.2 1уре=1ех^ауа8сгір1><!—
8=8сгееп ;а+='; 8=’+8.\уіс1іһ+'*’+8.һеі§1и



а+=' ;ё='+(8. соІогОерІҺ? 8. соІогБерІҺ: з.ріхеЮеріһ)
]  8 =  12 / /—> < /8СГІр{>
<8сгір11ап§иа§е=Іауа8сгір(:1.3 Іурс~[схі/]ауа8сгірі:><!-
І 8 = 1 3 / /—> < /8 С Г Ір І>

</ЬосІу></НТМЬ>

Э  М.ЛуС.‘300 0ТМидагы ОКМУ. "Ииформатиил каф едрасы  Ш сючоіі Іпісгпеі І.хріоіег Г-]Г« | х
| Файя Пршм Виа и£р»нное Сеовис Оңмвм

1, Кез келген екі таңбалы сан ойшңыэ
2. Сол соннан оның цнфрлары косыңцысьш алып тастсщыэ.

(ш>ісапы; Ойлаған саныңыз 21, онда 2+1=3.21-3=18 болады) 
,3, Шывдан санта сәйкес кепетін сүрепі есте сяктацыз.
4. Үжен қара квадратгы тънщанмен шертщіз

°В 56 Э 97 Н “П 05 0  54 ЕЗ 32 Н 91И “ ІШІ
9ІЗ евВ °!Ш  »13 »Н ^Н ° Ш  °°ЁЭ
9Ш 66 1  о  в  = п  В  В  □  0  и
9В бвИ «Н “В “0  И □ В В кИ
»13 »■■ =■ ц  :■>щ  = 5 с- ' Щ ]  " Н  0 3 ЕЗ 
»□ «н «щ «п И мО В Н Е 40В9
Н  Н  3713 3613 ,з61 11 □  иӨ ' з8'Н ' □  □
0  - Д  - 0|  ,5 3  „ ц  д  н  » ■
н  и  , , д  . . п  ,-.і і  , д  - ра і я
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7 РНР ТІЛІНЕ КІРІСПЕ

7.1 РНР гілінің қарапайым элементтері

РНР (Нурейехі Ргергосеззог -  шпермэтінді препроцессор) тілі 
горверде орындалатын сценарий жазуға арналған тіл. Браузер ІЖЬ- 
іідресте (ИпіҒогт Кехоигсе Ьосаіог -  ықшамдалған ресурстар 
корсеткіші) керсетілген РНР тілінде жазылған \¥еЬ-қркатты 
орындау ушін ¥/еЬ-серверге сұраныс жасайды. \¥еЬ-сервер РНР- 
процессорын жүктеп, РНР-кодты орьшдайды да, нэтижені \¥еЬ- 
герверге кайтарады. Ал \ҮеЬ-сервер ез кезегінде нэтижені браузерге 
ісрезеде бейнелеу үшін жібереді.

РНР тілін 1994 жылы Расмус Лердорф (К.азти8 Ьегсіогі) жасап 
шығарды. Оның негізгі мақсаты жеке сайттарда интерактивтік 
.ідістер қолдану болатын. Расмус тілдің негізгі синтаксисі мен 
иитерпретаторын жазып, оны РНР -  Регзопаі И оте  Ра§е атады.

1995 жылы Расмус интерпретаторға калыпты өңдеу ҒІ (Ғогт 
Іпіегргеіаіог) бөлімін қосьш, интерпретаторды РНР/ҒІ 2.0 деп 
атайды. Ал, 1998 жылы Зива Суракси мен Энди Гутманс (2ееу 
^игазкі апсі Апсіі Сийпшіз) интерпретатор коды ашык боліандыктан 
(ореп яоигсе), оны қайта өңдеп, РНР 3.0 (Нурегіехі Ргергосеззог) 
исрсиясын шығарды. Осы кезден бастап РНР технологиясын 
дамытумен айналысатын РНР (Згоир пайда болады. Сонымен, РНР 
гіяі қолдануға оңай, түсінуге жеңіл, мүмкіндіктері көіі 
болгандықтан жылдам тарап кетті. Қазіргі кезде тілдің 2000 жылы 
шықкан РНР 4.0 және 2004 жылы пайда болған РІіР 5.0 версиялары 
белгілі. Теменде тілдің объектке бағытталған РНР 5.0 версиясын 
қарастырамыз [17-20].

РНР тілі Ү/еЬ-сервер мен пайдаланушы арасында деректер 
алмасуда, яғни ШеЬ-қүжатта форум, қонақ кітабы, тіркелу анкетасы, 
хабарландыру тактасы, чат қүруда қолданылады.

РНР тілінін қарапайым элементтеріне түсініктемелер, кызметші 
создер, түрақтылар, айнымальшар жэне функциялар жатады. Енді 
осыларды қысқаша қарастырайық.

Түсініктемелер. РНР тілі бізге түсініктеме коюдың бірнеше 
і үрін үсынады. Олардың ішінен екі қисық сызықтан ( // ) кейін 
түсініктеме жазу ең қарапайым болып есептеледі. Осы екі сызықтан 
кейін РНР процессоры осы катардың соңына дейін өңдемейді.
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Түсініктемені ЦМХ тілінің скрипт түсініктемелері сияқты 
нөмір (#) символының көмегімен де беруге болады. Сонымен катар, 
С++ тілі стиліндегі (/*..*/) түсініктемелерді де қолдануға болады. 
Түсініктеме берудің түрлі жолдары төмендегі мысалда кеотірілген. 

<?
есһо (“Неііо”); // бұл түсініктеме
есһо (“Неііо”); # ІШ ІХ тілі стиліндегі түсінікгеме
/* С++ тілі стиліндегі түсінікцрме */
?>

РНР түсініктемелері РНР-кодының қысқартылған тэгтерінде 
ғана жұмыс істейді. Егер түсініктеме символдары қысқа тэг 
кұрамында орналаспаса, онда олар әр түрлі мәтін сияқты браузерде 
көрсетілуі мүмкін.

Мысалы:
<?
есһо (“Неііо”); //
?>

Түсініктемені тек қана оператордан кейін емес, мьша түрде де 
қоюға болады.

<?
$а = “Неііо, \уогИ”;
есһо 8ІГ8ІГ (// бұл фуюшияны кейінірек қарастырамыз 
$а, “Н”);
?>

Қызметші сөздер деп Дауа8сгірІ тілінің жұмысына қажетгі 
нұсқауларды айтады. Әрбір сөздің өз мағынасы, атқаратын қызметі 
бар. Қызметші сездерді жүмыс барысында біртіндеп мағынасы 
қарай түсіндіріп отырамыз.

Тұрақтылар. Тұрактылар РНР тілінде сіеГте (): функциясы 
көмегімен жазылады. Функцияның жалпы форматы:

ёеГіпе (сопяіапі, үаіие)
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Бүл функцияның бірінші параметрі -  түрактының атауы, ал 
екіншісі - оның мэні. Пайдалану алдында тұрақтының мэні оның 
атына меншіктеледі:

<?
(Іейпе (пате, 15);
сіейпе (і, “\х20”); // бос орынның коды
сіейпе (сіаіа, “Неііо);
есһо (пате);
есһо (I);
есһо (сіаіа);
?>

РНР тілінде турақтыларға қатысты тағы бір йейпесі () 
функциясы қолданьшады. Бұл функция тұрақты анықталған ба, жок 
па соны тексереді:

сіеііпесі (сопкіапі)

Бұл функцияның бір ғана параметрі бар, ол анықталатын 
і үрақтьшың атауы. Егер тұракты анықталған болса, онда функция 
(гие мэнін қабылдайды, кері жағдайда Гаізе мэаіне ие болады. 

Мысалы:
<?
сіейпе (сопкіапі, “НеІІо”); 
іС (сіеГтесі (“сопзіапі”))
{
есһо (“сопзіапі із сіеГтесі”);
}
?>

Айньшалылар. РНР тілінде айнымалы $ (ақша бірлігі) 
белгісімен басталатын әріп, цифр және _ (сызықша) белгісінің 
тізбегін айтады. Бірақта ($) кейінгі символ әріп болуы шарт, яғни 
сан, не болмаса арнайы белгі болмауы керек.

Мысалы: $а, $х1, $изег_Ғипс_1



Кызметші сөздерге қарағанда айнымалылардың аты РНР тілінде 
регистрге сезімтал болады. РНР процессоры регистрды есепке 
алады, ятни бас жэне кіші әріптерді бөлек деп қабылдайды.

Мысалы:
$икег Гшіс 
ХИкегіипс 
$ (і5Е И Ғ и К С

Бұлардың жазылуы бір болга^ымен регистрінде айырмашылык 
бар. Оларды РНР процессоры эр түрлі айнымалылар деп 
қабылдайды.

РНР тілінің басқа тілдерден тағы бір ерекшілігі, айыымалыны 
пайдаланудан алдын оның типін көрсету шарт емес. Сонымен бірге, 
айнымалы скрипт орындалу барысында түрлі типтер кабылдау 
мүмкін.

7.2 Деректердін типтері жэне амалдар

РНР тілінде қолданылатын деректер типтерін х<арастырайық:
• Іпіе§ег
• 8ігіп§
• Ғіоаі (сіоиЫе, геаі)
• Аггау
•  Вооіеап
• ОЬіесІ

РНР тілінде айнымалының типін сипагтау үшін вейуре 
функциясы қолданылады. Ол айнымалыньщ типін белгілейді. 

Мысалы:
<?
$уаг = “ 15”; 
есһо(§еИуре($уаг)); 
зеііуре ($уаг, іпіе§ег); 
есһо “<Ьг>”; 
есһо(§ейуре($уаг));
?>



1’НР тілінде айнамалының типін анықтау үшін §еКуре 
фүпкциясы қолданылады. Бүл функцияның бір ғана параметрі бар, 
оіі гіші анықталатын тұрактының атауы.

Мысалы:
<?
$ұаг_8Іг = “п ате”;
$уаг_пит= 15;
есһо (§ейуре ($үаг_8Іг));
есһо “<Ьг>”;
есһо (§сІІуре ($уаг_пит));
?>

Бағдарлама коды орындалғаннан соң, мына нәтижені аламыз: 
8ігіп§
1пІе§ег

Сондай-ақ, РНР тілінде айнымалының типін өзгерту үшін 
цеііуре функциясымен қатар, типті сипаттау операторы да 
қолданылады. Жаңа тип жақшаның ішінде көрсетіледі:

$уаг = (іпі) $уаг;

Мысалы:
<?
$ұаг = “5”; // 8Ігіп§ типі 
$ұаг = (іпі) $уаг; // іпі 
есһо (§ейуре ($уаг));
?>

РНР тілінде амалдар (операторлар) төмендегі түрлерғе бөлінеді:
• меншіктеу
• арифметикалық
• биттік
• салыстыру
• логикалық

Мешиіктеу амалы немесе меншіктеу операторы = (теңдік) 
белгісімен беріледі. Әдетте меншіктеу амалы тек қана бір айнымалы
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мэнін меншіктеу керек болса пайдаланылады. Айнымалының атыІ 
сол жақта, ал оның мэні оң жакта жазылады. I

Мысалы: 1
<? 1
$уаг = 5; 1
есһо ($уаг); 1
?> !

1
Арифметикалыц амалдар. С£адық деректер үстінде төмендегі ! 

арифметикалық амалдар орындалады:

косу I
алу
бөлу |
көбейту і
арифметикалық модуль -  бүтін бөлу амалының қалдығы і
инкремент -  операнд мэнін бір бірлікке арттыру 
декремент - операнд мәнін бір бірлікке азайту

Арифметикалық амалдағы нәтиженің типі, амалда қатысатын 
деректердің типімен анықталады.

Мысалы:
$с = 4*$а-$Ь; - бірнеше арифметикалық амал қолданылған;
$с = $с++; - инкремент амалы қолданылған;
$с = $с—, - декремент амалы қолданылган;

РНР тілінде кейде амалдарды қысқартып жазуға болады. 
Мысалы, $а = $а + $Ь өрнеғін қысқартылған түрде былай жазуға 
болады, $а + = $Ь. Мұндай әрекеттер жоғарыда көрсетілғен барлық 
амалдарға рұксат етілген.

Арифметикалық амалдарды операндтардың санына қарай екіге 
бөледі, унарлы жэне бинарлы. Унарлы амал бір операндпен жүмыс 
істейді, ал бинарлы екі операндпен жұмыс істейді. Инкремент жэне 
декремент амалдарынан басқа барлық арифметикалық амалдар 
бинарлы болып есептеледі.

Енді инкремент жэне декремент амалдарын қарастырайық. Бұл 
амалдарды префиксті жэне постфиксті деп екіге бөледі. 
Инкременттің префикс амалында операнд мэнінің осуі, оны 
қолданғанға дейін орындалады. Ал постфиксті инкремент амалында

/
*
%
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ицюршід мэнінің өсуі, оны қолданғаннан кейін орындалады. Осылай 
иницемснт жэне декремент амалдарын екі түрде қолдануға болады. 

Мысалы:
• ?
// префиксті инкремент амалы 
$уаг = 1; 
і +$уаг;
// постфиксті инкремент амалы 
$уаг = 1;
$уаг++;
7>

Келтірілген мысалда префикстік және постфикстік жазулар 
іірасындағы айырмашылық үлкен емес, екеуінің де нэтижесі бірдей. 
Ііірақта бүл амалдармен жүмыс барысында мүкият болған жөн. 
I Іикрсмеит амалының дүрыс қолданбағанына мысал келтірейік. 

Мысал:
<?
//1 - жағдай -  префиксті инкремент амалы 
$уаг= 1;
Есһо (+ + $уаг);
II2 -  жағдай -  постфиксті инкремент амалы
$ұаг = 1;
есһо ($уаг + +);
?>

Бірінші жағдайда біз 2 санын аламыз. Себебі инкременттің 
іірсфикстік амалы бірінші амалды орындап, одан кейін алынған 
монді шығарады. Екінші жағдайда нэтиже ретінде біз 1 санын 
аламыз.

Инкремент және декремент амалдарында операнд тұрақты 
(юлмауы қажет. Мысалы, ++1 жазуы дұрыс емес, сол сияқгы, ++($а
і $Ь) жазуы да қате, яғни операнд ретінде екі айнымалылы өрнекті 
колдануға болмайды. Инкремент жэне декремент амалдарында 
операнд тек қана біреу болуы тиіс.

РНР тілінде инкремент жэне декремент амалдарын тек қана 
іпіе^ег типті бүтін айнымалыларға ғана емес, басқа типтерғе де
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қолдануға болады. Инкремент амалын кігіпд типіндегі айнымалыга 
қолданып көрейік.

Мысалы:
<?
$уаг = “ааа”;
есһо (+ + $уаг);
?>

Нэтижеде біз ааЬ қатарын алаі^дз, себебі алфавитте Ь эрпі а 
әрпінен кейін келеді.

Биттік амалдар арифметикалык амалда сиякты сандық 
мәндерді өңдейді.. Бұл жерде бүтін сандар битгер қатары болып 
көрсетіледі.

~ инверсия -  теріске шығару (поі)
& конъюнкция — логикалық көбейту (апсЗ)
1і дизъюнкция -  логикалық қосу (ог)
А логикалык алу (хог)
« солға жылжыту
» оңға жылжьпу

Биттік амалдардың мәндері:

А ь ~а ~ ъ а & Ь а | Ь РЭ
> сг

0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 і
1 0 0 1 0 1 і
1 1 0 0 1 1 0

Мысалы:
<?
есһо ( 4 «  2 ); // нәтиже 16-ға тең болады 
есһо “<Ьг>”;
есһо ( 5 » 1  ); // нәтиже 2-ге тең болады 
есһо “<Ьг>”;
есһо ( 6 & 5 ); // нэтиже 4-ге тең болады 
есһо “<Ьг>”;
есһо ( 6Л5 ); // нәтиже 3-ке тең болады 
есһо “<Ьг>”;
?>
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Осі.і мысалдарды талдайык, 4 саны үшін екілік код 100-ге тең, 
мы ршряд солға қарай жылжытсақ, 100 коды 10 000 болады, бүл 
пмдык кодта 16 санына тең. Әдетте, п позиция солға қарай 
аі.шжыту 2п-ге көбейткенге тең, ал оңға карай жылжыту осы мэнді 

рсг кішірейтеді жэне нэтиженің бөлшек бөлігін тастайды 
(гоидықтан 5 » 1  амалы 2-ге тең). Қалған мысалдар осы сияқты 
нш іікалық жолмен қарастырылады.

Сшіыстыру амалдары. Деректер үстінде төмендегі салыстыру 
нміілдары орындалады:

> үлкен
>= үлкен немесе тең
< кіші
<= кіші немесе тең

тең
!= тең емес

Салыстыру амалының нәтижесі Ігие немесе /аізе  мәндеріне ие. 
1>үл амалдарда деректер кез келген типке, ал нэтиже тек қана 
иогикалық типке тиісті.

Логикальщ амалдар. Логикалық амалдар тек қана логикалық 
іпіе жэне /аһе  мәндері үстінде орындалады. Логикалық теріске 
шығару амалы бір аргументті, ал қалған амалдар екі аргументті.

&&
теріске шығару (поі)
конъюнкция (логикалық көбейту) (апсі)
дизъюнкция (логикалық қосу) (ог)

А Ь !а !Ь а && Ь а| |Ь
Ғаізс Іаізе ігие Ігие Гаіве Гаізе
Ғаіхе Ігие Іпіе Га1$е Гаіхе Ігие
Тгие Ғаізе іаіке Ігие іаіке Ігие
Тгие Ігие іаіке Гаіке Ігие Ігие

Өрнектердегі амалдардың орындалу тэртібі амалдар 
басылымдығымен анықталады. Амалдар басымдылығын 
жақшалармен өзгертуге болады. Өйткені жақша ішіндегі амалдар 
бірінші орындалады. Өрнектегі басымдығы бірдей амалдар солдан 
оңға қарай орындалады.



Басымдық аталуы амалдар
I унарлық + + , „  ~  і
II мультипликатив * ,  / ,  % , & &
III адцитив + . II
IV салыстыру V

 
„II „V „Л V

 
„II II „II ¥

7.3 Операторлар

Қарапайым жзне цүрщ а операторлар. Жогарыдаді 
көрсетілген Есһо (5 + 5) функциясы қарапайым операторға мысаЛ, 
болады. РНР-де барлық оператор ; (нүктелі үгір) белгісімен 
аяқталады.

Қарапайым оператор бірнеше қатарда жазылуы да мүмкін. 
Мысалы, мына екі кодтың магынасы бірдей.

<?
есһо (5 + 5); 
есһо (5 - 2); 
есһо (“Неііо”);
?>

<?
есһо (5 +
5); есһо (5 -  
2); есһо (“Неііо”
);
?>

Қарапайым оператордан басқа тагы күрама оператор да бар, 
олармен операторлар тізбегін анықтауга да болады. Кейде қүрамв 
операторларды көп қатарлы деп те атайды. Құрама оператордың 
қарапайым оператордан айырмашылыгы, ол нүктелі үгірмен 
аяқталмайды, оның аяқталганын фигуралық жақша білдіреді.

І/шартты операторы. Шартты оператор деректерді өңдемейді, 
өңдеуді басқарумен айналысады. Оператордың жалпы форматы:

ІГ(шарт) {операторі} еіке {оператор2}
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Нгер шарт орындалса, яғни логикалық шарттың мәні Ігие болса, 
о і ід і і  операторі орындалады. Ал кері жағдайда, яғни логикалық 
ніпр ітың мэні іаіке болса, онда оператор2 орындалады.

Мысалы:
• ?
$Па§ = Ігие; 
іГ($Па§)

есһо “<р>” йа§ айнымалысы ақиқат мэнді қабылдады. “</р>”
I/
еіяе
{ссһо “<р> йа§ айнымалысы жалған мэнді қабылдады “</р>”
іі
?>

Көрсетілген мысалда шартты оператор алдымен йа§ 
аііиымалысын тексереді. Егер шарт қанағаттанарлық болса, онда 
һірінші фигуралық жақшаның ішіндегі оператор орындалады, ал 
сі ер шартты қанағаттандырмаса, онда екінші фигуралық жақшаның 
мпіндегі оператор орындалады.

Шартты операторды қысқартылған түрде де жазуға болады:

ІГ (шарт) {оператор}

Мысалы:
<?
$йа§ = Ігие;
іі ($йа§)
{
есһо “<р>” йа§ айнымалысы ақиқат мэнді қабылдады. “</р>”
}
?>

Егер шартты операторда тек қана жалғыз шарт қарастырылса, 
онда логикалық шарт онша күрделі болмайды. Ал егсрде екі немесе 
одан да көп шарттар қарастырылса, онда шарт кұрауда логикалық 
амалдар қолданылады.
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Мысалы:
<?
$йа§1=ігие 
$Да§2=(ше 
іГ($йа§1 && $Га1§2)
{
есһо “<р>” Екі шарттың мэні ақиқат “</р>”;

>
еізе '
{
есһо “<р>” Екі шарттың кемінде біреуі жалған“</р>”;
}
?>

8м>іІсһ таңдау операторы. Таңдау операторы айнымалыға 
берілген бірнеше мэннің ішінен біреуін таңдауда қолданылатын 
оператор. Осы таңдалған мэнде жазылған операторлар тізбегі 
орындалады. 8\¥І1сһ операторының жалпы форматы:

8шісһ (ехргеззіоп)
{
сазе үаіие:
8ІаіетепІ8;
Ьгеак; 
сазе уаіие: 
віаіетепів;
Ьгеак;
сІеГаиИ;
зМетепІв;
}

Таңдау операторы алдымен ехрге88Іоп айнымалысының мэнін 
қабылдайды, содан кейін саяе операторындағы тұрақтылардың бірін 
таңдайды да, сол блоктағы операторларды Ьгеак операторы 
кездескенше орындайды.

Цикл операторлары. Цикл операторы бағдарламаның бір 
болігінің бірнеше рет қайта-қайта орындалуын қамтамасыз етеді, 
РНР тілінде цикл операторының төрт түрі бар:



•  \үһі1е
• с!о...\уһі1е
• Гог
• Гоггеасһ

Ллдыңғы үш цикл операторлары С++ тілінен алынған болса, ал 
соңгы оператор Регі тілінен алынған.

ІУҺИе і\икл операторы қайталаулар саны логикалық шартқа 
(іаііланысты болған жағдайда қолданылады. Шһііе операторында 
(іасында логикалық шарт тексеріліп, содан кейін операторлар тізбегі 
орындалады. \Үһі1е операторының жалпы форматы:

\Үһі1е (шарт)
<\
операторлар тізбегі;
і)
Циклдың орындалу тэртібі мынадай, алдымен логикалық шарт 

гсксеріледі. Егер шарт ақиқат болса, онда операторлар тізбегі 
орындалады.

Мысал:
<?
$уаг = 5;
$і = 0;
шһііе (++$і <= $уаг)
{
есһо($і);
есһо(‘<Ьг>’);
}
?>
Циклдан шығу үшін Ьгеак операторы қолданылады. Бүл 

оператор орындалу барысында кездессе, онда циклдің орындалуы 
тоқтайды.

Мысал:
<?
$уаг=7;
$і=0;
шһііе (++$і<=$уаг) 
есһо($і);
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есһо(‘<Ьг>’);
ІҒ ($ і= 3 ) Ьгеак;
}
?>
Егер тек қана орындалып жатқан оператордан шығу керек 

болса, онда сопііпис операторы қолданылады.
Мысалы:
<?
$уаг = 7 ^
$і = 0;
\үһі1е (++$і <=$уаг)
{
іҒ($і=5)
{
сопііпие;
}
есһо($і);
есһо(‘<Ьг>’);
}
?>
Оо...\уһіІе операторы. Оператордың жалпы форматы:
Бо
{
операторлар тізбегі;
}
ЛЛ̂ ҺіІе (шарт);

Бұл оператор шһііе операторына ұқсас, тек қана логикалық 
шарт цикл соңында тексеріледі. Сондықтан операторлар тізбегі 
кемінде бір рет орындалады. Цикл соңында шарт тексеріледі, егерде 
шарт қанағаттанарлық болса, онда цикл жалғасады.

Мысал:
<?
$уаг = 5;
$і = 0; 
сіо
{
есһо($і);
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ссһо(‘<Ьг>’);
}
\үһі1е(++$і<=$уаг)
?>

(ог цикл операторы қайталаулар саны белгілі болғанда 
колданылады. Оператордьщ жалпы форматы:

Ғог (мәні, мән2, мэнЗ)
{
операторлар тізбегі;
}
мүндағы: мәні - циклдің бастапқы мэні; мән2 -  логикалық 

пііірт; мэнЗ -операторлартізбегі.
Мысал:
<?
$уаг = 5;
$і = 0;
Гог ($і=0: $і<=$уаг; $і++)
{
есһо($і);
есһо(‘<Ьг>’);
}
?>
Бағдарлама кодында циклдар кейде бір-бірінің ішінде 

орналасуы мүмкін. Мұндай жағдайда ішінде орналасқан циклды 
пккі ішкл деп, ал сыртында орналаскан циклді сырткы цикл дегі 
лйтады.

Мысал:
<?
Ғог ($і=2; $і<100; $і++)
{
Гог ($і=2; $і<$і; $і++)
{
ІГ(($і%$і)!=0)
сопііпие;
еізе
{
$Яа§=Ігие;
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ш

Ьгеак;
}
}
ІГ(!$Яа§)
{
есһо($і); 
есһо(“ ”);
}
$Яа§=£а1зе;
}
?>

7.4 Ф ункциялар

РНР тілінде функция бағдарламаның өз алдына орындалатын 
бөлігі ретінде қарастырылады. Функцияны бағдарламаның қажет 
жерінде, қалағанша шақырып орындатады. Қарапайым түрде 
фуніщия бірнеше айнымалылардан тұрады. Функция осы берілген 
айнымалыларды пайдаланып қандайда бір іс-әрекетті орындайды 
және нәтижені бағдарламаға қайтарады.

РНР тілінде функцияны сипаттаудың жалпы форматы:
Ғипсйоп Му&псііоп (айнымалы)
{
операторлар; 
геіштп айнымалы;
}
мұндағы, Ғипсііоп - қызметші сез; МуГипсІіоп -  функцияның 

атауы.

Егер функцияда айнымальшар бірнешеу болса, онда олар 
үгірлермеи бөлектеніп жазьшады.

Мысалы:
Ғипсііоп МуГипсгіоп ($уаг, $уаг1, $уаг2)

Егерде функиияда нэтиже негізгі бағдарламаға қайтарылатын 
болса, онда функцияда міндетті түрде геһдгп операторы болуы 
керек.
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Мысалы:
<?
Ғипсііоп £ е і 8шп()
{
$уаг=5;
$үаг1=10;
$яит=$үагН-$үаг1; 
геіит $зит;
}
есһо (ееі зит());
?>
Көрсетілген мысалда екі санның қосындысы шығады. Б.ұл 

функиия айнымалылардың мэнін кабылдайды да, осы екі 
лйнымалының қосындысын нэтиже ретінде негізгі бағдарламаға 
кайтарады. Сонан соң есһо операторын шақырады да, нэтижені 
браузер терезесіне шығарады.

Осы мысалды жалғастырайық, енді алынған нәтиже негізгі 
бағдарламаға кайтарылмай, тікелей браузерге шығарылсын:

<?
Ғиіхсііоп §еі 8шп ()
{
$уаг=5;
$\'аг1=10;
$зит=$уаг+$уаг 1; 
есһо $зит:
}
§е! зит ();
?>

Функцияда $уаг жэне $уаг1 айнымалыларын бағдарлама ішінде 
сштхтау қажет емес.

<?
Ғшісііоп §еі зшп ($уаг ,$уаг1)
{
$зщп =$уаг+$уаг1; 
есһо $зит;
}
§еІ зит (5,2);
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?>
Егер функцияда айнымалы аргумент арқылы берілсе, онда ол 

парамегр функциясы деп аталады. Мысалі.і:
<?
Ғипсііоп §е! 8и т ($уаг)
{
$уаг=$уаг+5;
геіигт $уаг; ч
}
$пеш уаг =20;
есһо(§еІ 5ит($пе\\' уаг)); // 25 шығады 
есһо (“<Ьг>$пе\у уаг'’); // 20 шығады
?>
Мысалда көрсетілгендей 5 және 20 сандары аргумент болады, 

ал айнымалылар $уаг жэне $уаг1 - функция параметрлері деп 
аталады.

Сонымен қатар, айнымалыларды локальды жэне ауқымды деп 
екіге бөледі. Локалды айнымалылар тек қана осы функция ішінде, 
ал ауқымды айнымалылар бағдарламаның кез-келген жерінде 
анықталады.

Локальды айнымалыны ауқымды етуге болады. Ол ұшін 
айнымалыны §1оЬа1 кызметші сөзімен сипаттайды, сонда оны кез 
келген жерден шақыруға болады. Айнымалының өмірі деп 
бағдарламаньщ орындалуы уақытын атайды. Мысалы:

<?
Ғшсііоп §еі 8шп ()
{еІоЬаІ $уаг;
$уаг=5; 
есһо $уаг;
}
$уаг=10;
есһо (“$уаг<Ьг>”); //1 0  шығады 
§еі зиш (); // 5 шығады
?>
Локальді айнымалы шақырылу кезінде жаңадан сипатталады.
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Мысалы:
Ғипсііоп соштіег ()
{
$соипіег = 0; 
геШІгт ++ $соип1ег
}

Сонымен қатар, локальды айнымалы қайтадан шақыруда өз 
мәнін сақтап қалу үшін, оны сипаттауда зіаііс қызметші сөзінен 
пайдалаиады.

Ғипсііоп соипіег ()
{
8Іаііс, $соипІег = 0; 
геШігт ++$соипіег 
}
РНР тілінде көптеген стандарт функдиялар анықгалған. Олар 

РНР-скрипттерде көп қолданылады. Оларды РНР-скрипт кезекпен 
орындайды. Енді осы стандарт функиялардың жиі кездесетіндерін 
карастырайық.

Мысалы: РНР-скрипт түтынушы сайтқа кіргенде, оның ІР- 
адресіи, хосттағы браузер типін анықіау, мәліметтерді сұрыптау, 
файлға мэлімег енгізу сияқты іс-эрекеттерді орындау.

<?
Ғшісііоп §е( Ъго\¥8() // тұтьшушы браузерінің типін анықтау 
{

І
Ғипсііоп §еІ оз () // түтынушы операциялық жүйесін анықгау
{

}
Ғипсііоп §еІ ір 0  // гүгынушының ІР-адресін анықтау 
{

}
Ғипсііоп §еі һояі () // хост атын анықтау 
{
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>Ғипсііоп із зеагсһ еп§іпе ($ге!егет) // іздеу жүйесімен сайтқа кіру 
{

г
Ғипсііоп сІікрІеуОаІе () // мэліметтерді сүрыіп ау және 
// оларды браузерге шығару 
{ Ч

}
Ғипсііоп та іп  0  Н сипахталған функцияның орындалуы 
{
§еі Ьгошк ();
§еі 05 ();
§еі геГегег ();
§еі ір ();

стеаіеОаіе (); 
деісіаіе (); 
сіі$р1еуІ)аіе ();
}
та іп  ();
// та іп  () функциясын шақыру 
?>

Зігстр функциясы. Жалпы форматы:
Іпі кігстр (8ІГІІ1§ 8іг 1, 8ІГІП§ 8іт2)

8ітстр функциясы екі катарды салыстырады:
• егер қатарлар бір-біріне сэйкес келсе, онда 0 саны шығады;
• егер 8іг 1 қатары зіг2 катарынан үлкен болса, онда 1 саны 

шығады;
• егер 8іг1 қатары зіг2 катарынан кіші болса, онда -1 саны 

шығады.
Мысалы:
<?
$8іг1=
$81x2= “ііііііііі”

1 8 6



есһо (“($8(т1, $зіг2): -салыстьгру нэтижесі”); 
есһо (зігсшр (8іг1, 5іг2 )); есһо (“<Ъг>”); 
есһо (“($зІг2, $зіг1): -салыстыру нэтижесі ”); 
есһо (зігстр (5Іг2, кігі)); есһо (“<Ьг>”); 
есһо (“($8Іх1, $яіг1): -салыстыру нәтижесі ”); 
есһо (кігстр (кһгі, вігі));
>

Нэтиже:
(Ш, ШІШІ): -1 -салыстыру нэтижесі 
(іШІШІ, ІН):1 -салыстыру нәтижесі 
(Ш, Ш): 0 -салыстыру нэтижесі

8ігпстр функциясы. Егер қатарды регистрді есептемей 
салыстыру қажет болса, онда Зігсазестр () функциясын қолдансақ 
болады. Функцияның жалпы форматы:

ІПІ 8ішстр (5ІХІП§ 5ІГІ, зігіпц кіг2, ілі Іеп)

Бұл функцияның 8ітспр функциясынан айырмашылығы, 
функция қатар басын салыстырады. Дэлірек айтсақ, бірінші Іеп 
байттарын салыстырады. Егер Іеп ең кіші қатар ұзындыгынан да 
кіші болса, онда қатарлар толық салыстырылады.
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8 РНР-СКРИПТТЕРДІ Қ ¥РУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ

8.1 Арасне локальді серверін орнату

Алдыңғы тарауда тртынушынын интерактивтік интерфейсін 
құру технологиясын карап шықтық. Динамикалық ШеЬ-құжагга 
СОІ технологиясын пайдалану үшін, НТМЬ жэне РНР тілдерінен 
қолданамыз. Нақты айтар болсақ, клиенттік болімді жазуда НТМЬ 
тілінен, ал с§і-модульді жазуда ҢНР тілінен пайдаланамыз. 
Сондықтан Арасһе серверін орнату қажетіігі туыыдайды. Бұл 
бөлімде осы Арасһе серверін жэне РНР препроцессорын орнату 
технологиясын қарастырамыз.

Жалпы, Арасһе локальды серверін пайдаланудың бірнеше 
себептері бар. Біріншіден Интернет нетаінен Ш іх немесе Ьіпих 
амалдық жүйелері негізінде жұмыс жасайды. Ал дербес 
компыотерлерде М8 Шіпсіошв амалдьщ жүйесі кен таралған. 
Сондықтан Ьіпих амалдык жүйесін орнату қосымша қиындықтар 
туындатады. Екіншіден, с§і-модульді жазу ушін РНР тілінен 
пайдаланамыз деп айтық, ал РНР препроцессорынан пайдалану 
үшін ШеЬ-сервер қажет. Ал \*/еЬ-кұжатты Интернеттегі хостингде 
тестілеу қымбатқа түседі.

Арасһе сервері 1995 жылы жазылған. Сервер алғашкыда N 0 8 А 
НТТРсІ 1.3 серверінің кателерін туралау мақсатында құрылған. Оны 
қүрастырушылар Арасһе Зойшаге Ғоипёаііоп қауымдастъіғына 
біріккен. Сервердің атауы Солтүстік Америкадағы үндіс халкынын 
апачи тайпасының атауынан алынған. 1996 жылдан бастап 
Интернеттің ең көп тараған НТТР-сервері болып саналады. 
Сонымен қатар сервер тегін таратылады. Арасһе сервері туралы 
соңғы деректерді Арасһе 8оіГ\уаге Ғоипсіаііоп ресми сайтынан 
көруге болады [21].

Жұмысты Интернетхен Арасһе архивін көшіріп алудан 
бастаймыз [22]. Көшіріп алуда мына жайтты ескерген жөн. Арасһе 
сервері ІМ х  амалдық жүйесіндегі атауы бойынша ҺИрсі деп 
аталады. Жалпы, сайт бетінде көптеген гиперсілтемелер бар. Оның 
себебін жоғарыда айтыіт кеттік, Арасһе серверін күрушылар өте 
көп. Сондықтан көрсетілген тізімнен біреуін таңдау қажет (сурет 
53).
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М8 \ҮіпсІо\Ү5 амалдық жүйесіне арналған версиясы \уіп32 деп 
аталады. Сондықтан \үіп32/ сілтемені таңдаймыз, терезеде М8 
\ҮіпсІо\¥5 амалдық жүйесіне арналған Арасһе архивтерінің тізімі 
пайда болады. Арасһе архивтері тізімінен мына файлдардың біреуін 
көшіріп аламыз (компьютердегі М8 \¥іпсіо\Ү8 версиясына 
байланысты) (сурет 54):

арасһе_2.0.48-\УІп32-х86-по_88І.ехе
арасһе_2.0.49-\УІп32-х86-по_38І.ехе
арасһе_2.0.50-\үіп32-х86-по_88І.ехе
арасһе_2.0.53-\¥Іп32-х86-по_88І.ехе
арасһе_2.2.4-\үіп32-х86-по_88І.т8І

4- -* Э '2™ © ■"(с> лі !''-'мрагһ*.огд .1 і -ігр-'
агс{нуе.арасһе.ог§
Пві яСе соаіш$ Й* һкеогісаі лғсЫгс о£ оИ іс&яж г̂иаеі. 
рог сівтиЛгеІеяіеі, ріеаіі үий Йіе нитпт?
Тсоп иаде : і ‘1 іііе

|НМ Ш ) к,-КЧг,
|[м«! шЫ 2093-аз-өэ 15:5І
II»1»! *ий 2вее-в5-Ө6 19:56
II»!»! в 2990-11-92 Івіі7 е’

2002-06-21 1Ө:31
ІІ““І виЩ гввЭ-Ө9-Өв 12:94ІІ»І"! ГУРЦІП/ 20ӨЭ-08-1Ө 15:45
И ч  гіагиіп/ 29&4-в?-в2 17:84
II»1"! йиі 2003-09-03 12:04
11»ів! Й£р4(а1ипіг/ 2003-09-Ө8 12:М
ІІ0І"! *гееЬ*й/ 2005-03-14 19:21
В»1"! що/ 2003-0В-КЗ 17:12

2ввЗ-в9-0В 12:04
Л°:"! І.іпил/ 2»06-в5-15 17:41ГГ”1»! тац5,/ 2904-07-02 17:04
|[ОХЙ] ^ ас р іх д е г у я / 2900-10-31 01:42ІІМ"! пеОші/ 2063-00-08 12:04І[ьТв'] ПКІЦйге/ 2012-09-13 22:14Іі°5"! «оелЬ̂гі/ 2в03-09-ВВ 12:04Р«! ии 2011-04-19 17:39
г»1"! 2003-06-ІВ 16:37
II»1") аіШ 2003-99-08 12:94
ІГк»! йщ. 2006-04-26 20:58ІІ»І"! ,.с,’и * а *

Сурет 53 -  һир://агсһіүе.арасһе.ог2/с1І8і/һирс1/һіпагіс'і/ сайты
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Сурет 54 -  Арасһе архивтері

Сонымен, Арасһе \ҮеЬ-серперіп орнату үшін арасһе_2.2.4- 
\уіп32-х 86-по__88і.гп5і архивін жұмысқа берейік. Экранда Арасһе 
серверінің 2.2.4. версиясын орнату терезесі пайда болады (сурет 55). 
«Кехі» пернесін басып келесі терезеге өтеміз. Экранда Арасһе 
серверінің лицензиялық келісім терезесі пайда болады (сурет 56).
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^  Арасһе НТТР 5егуег 2.2 - Іпііаііаііоп Шігагсі

Ъ У^согое Ко (һ е  2 п $ Ы а Ію п  У Ү іга п І Іо ғ  
А р а сһ е  НТТР 8 е п ю г 2 .2 .4

Тһе ІпзіаІІайоп УУігаггі іпзіаіі Арасһе НТТР 5етуег 2.2 .4оп  
уоиг сотриіег. То сопЬпие, сІіск Мехі.

У»/АкЫІМ6: Тһі5 іходгат 15 ргоіесіесі Ьу соругідһі Іаім апсі 
іпіегпаііопаі ігеайеа.

Сурет 55 -  Арасһе НТТР Зегуег 2.2.4. орнату терезесі

I Арасһе НТТР Зегуег 2.2 - ІП5Ъа!Ів(юп УкЛхаггі * ■ . " ■ ІІИ^ЕЗіИяГ

исел5еАдгеетеп(

РІеазе геагі Іһе ^оііслчпд іісепзе адгеетепі сагейійу.

Арасһе ЦсепБе *
У егзіоп  2,0, О ап ііа іу 2004 | 1)

ҺПр://^тт^.арасһе.огд/Всеп5е5/

ТЕҒШЗ №Ю СОЫОІТІОМЗ ҒО К УВЕ, КЕРҒіООисТЮ Н. АМО о із т н іш т ю м

1. ОеЯпіІіопз.

"исепзе" зйаІІ т е а п  *Пе Іе гт а  апё  сопЛ Ііопз іог изе, гергойисЯоп, апй 
аізИгШиІіоп аз йеПпеа Ьу Эейіопз 1 іһгоидһ 9 оТ іһіз йоситепі

■ ’ > I дссері іһе Іегшз іп Іһе Всиіве адгеетепі 
о Ігіопоіасс^іһ^

ІпзіаІІБҺіеІсі—......... — - ------------ -------- ---- ----------- ------- ........... ~

[~~ < 6 аск  ] { і і і і х і  ■■- ; Сапсе/_

Сурет 56 -  Арасһе серверінің лицензиялық келісім терезесі
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Осылай «Ыехі» пернесін баса отырып, Арасһе серверін, 
орнатамыз. Келесі терезе сервер туралы ақпарат енгізуге сұрайды,! 
олар: сервердің домендік аты, сервердің аты, тұтынушының 
электрондық поштасы. Егер орнату локальды машинада жүретін 
болса, домендік атау мен сервер атауына өріске Іосаіһозі; жазуын 
енгізу керек болады. Ьосаіһокі бұл ІР-адреспен байланысты локалды 
машинада серверді пайдалануга арналған атау. Терезенің төменгі, 
бөлігінде сервер сұранысты қабылдайтын порт нөмерін таңдау 
керек болады (8080 порт). Ол төм^ндегі суретте көрсетілген (сурет ' 
57).

•|Ц) Арасһе НТТР 5егуег 2.2 - ІпзІаІІаИоп Ч4'паг6

5еп>ег Іп(огтайо«

Иеазе епіег уоиг 5егуег'з іп(огтаИоп.

№4ү*оНс Оотаіп (е.д, эотепеі.сот)

Бегуег Ыате (е.д. «таги.зотепеі.сот);

[іосЫһоз!

АЛт«пІ5Іга4ог'5 ЕтаіІ Аіігігеая (е.д. «еЬтазІегВ йотепеі,сот):

ІШЕ̂ ШЭВ!

ІгвІаЯ Арасһе НГТР 5егуег 2.2 ргодгатз апгі зһогйкЬ  (Ьг:

# ) ?ог АЯіІзегз, оп Рогі 80, аз а 5егасе -Кесоттепдегі.

О опіу Ьс (һе Сштепі Узег, оп Рогі Э080, иһеп зіагіед Мапиаву.

| <Вагіс . 1 П 5 Г ]  | СапсеІ ,|

Сурет 57 -  Арасһе параметрлерін енгізу

Әрі қарай Арасһе серверін орнату эдістері ұсынылады. Турісаі 
(Стандартты) немесе Сияіогп (таңдаушы). Бұл әдістер сервер 
компонентін таңдауға мүмкіндік береді. Турісаі эдісінде сервер 
компоненттері үндемеу қағидасы бойынша таңдалады, ал Сизіот 
эдісінде тұтынушы таңдайды. Әдетте Турісаі эдісі таңдалады.

ІпзіаІІБҺіеИ ■
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Лрасһе серверін орнатудың функциялары автоматтандырылған. Тек 
қана шебердің кейбір сұрақтарына, мысалы, қай бумаға орнату 
қажеттігі сияқты, жауап берсек жетерлік.

Келесі терезе серверді орнату бумасын таңдауға арналған. 
Одетте серверді С: /Рго§гаш Ғііез /Арасһе 8оіһүаге Ғоипсіаііоп
бумасына орнатады, дегенмен біз басқа буманы таңдауды
үсынамыз. Мысалы, С:/ЬосаІ\ҮеЬ. Осыдан соң орнату шебері орнату 
үрдісіне дайын екендігін хабарлайды. Терезедегі «Іпзіаіі» пернесін 
шертсек, Арасһе сервері орнатылады (сурет 58).

Егер Арасһе сервері сәтті орнатылса, \ ¥ іп с іо \у з  есептер 
панелінде сервердің логотипі шығып түрады.

I Арасһе НТТР 5егүег 2.2 -  Іп^іаПайоп \АЛгэгсі

Іп$іаКп9  Арасһе НТТР $егұег 2.2.4

Тһе ргодгат Теаіигез үои  зеіесіегі аге Ьеіпд іпзіаІІеЬ.

Щ  Йеаве юаі* и/һііе «һе ІпвЫ аІіоп УУігагсі іпзЫ Із Арасһе НТТР Зегуег 2.2 .4 . 
ТҺіб та у  Ысе эеуегаі тяіиізез.

5(айі8:
Соруіпд пем іііез

ІпзЫІЗҺіеігі -

Сурет 58 -  Арасһс серверін орнату

Әрі қарай Арасһе серверін басқару қажет. Атап айтсақ серверді 
іске қосуды, жүмыс істеуді жэне тоқтатуды үйрену керек. Бұл іс- 
әрекеттерді орындау үшін Арасһе серверінің «Арасһе 8егуісе 
Мопііог» терезесін шақырамыз (сурет 59).
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Сурет 59 -  Арасһе Зегуісе Мопііог терезесі

Терезенің бетінде, 59-суретте көрініп тұрғандай, серверді іско 
қосу (8іаг1), тоқтату (8іор), қайта қосу (Кейіагі) нұскауларын 
орындауға болады.

Ал Арасһе серверін баптау үшін «8еуісез» нүсқауын таңдау 
қажет (сурет 60).

Әрі қарай С:/Ьоса1\ҮсЬ/Арасһ2/сопі' бумасында орналасқан 
Арасһе-һир.сопі' \¥еЬ-серверінің конфигурация файлын баптауға 
кірісу кажет. Айта кетейік, конфиғурацияда амалға асырылған 
өзгерістер серверді қайта жүктегеннен кейін ғана орындалады.

Жалпы, Арасһе сервері 180 кодында жұмыс істейді, яғни сервер 
осы кодта жазылған файлдарды ғана өңдейді. Ал біздің 
компьютерде М8 \ Ү іп с іо ү ү 8 амалдык жүйесі орнатылған. Сондықтан 
180 кодын \ҮіпСос1е кодына өзгерту керек. Ескерте кетейік, 
Қазақстанда \ҮіпСос1с кодының 1251 парағы (Ресей парағы) 
қолданылады. Сонымен, кодты өзгерту үшін, һіір.сопі' файлын 
ашып, мына қатарды табу керек:

АёсІВеІаикСһагзеІ 180-8859-1

Осы қатарды мынадай етіп өзгерту керек:
АсІсІОеІаиҺСҺагхеІ -\Үіпс1о\\'8-1251
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Службы

ф*йл
'1* *{»

ДеДствие £ п

і-і!

" * —_ чт
**«Г___ • -6 й іі
ід £правка

Нгаі * » і
Имя Опмсану» Состояние Типэапускэ Вход от имени

. ВгвпсһСасһе Эга служба кэширует сетевое содер... Вручную Сетеввя служба
СуЬегІіпк КісһУігіео 5еіү>се.. Работает Автоматически Локальная система
ОНСР-іслиент Регистрирует и обновляет ІР-адреса... Работает Автоматически Локальнзя служба

.. 0М5-клиент Служба Р№'Клиент» (сіпкасһе) юш.- Работает Автоматически Сетевая службз
ЕШ НТТР 5ег/м Е5ЕТ НТТР $е?уеғ Вручную Сетеввя служба

, Е5ЕТ 5егуісе £5£Т Зеплсе Работаег Автоілэтически Локальная система
Іг>1егва5е Сиапііал Ргоүісіез аи(ота(іс $іаг!ир 5егуісе(огІ.. Работает Аггомвтически Локальная система
. 1п(егВа$е &епгег Вогіапсі ІпІегВәіе $01 Сотріаіпі ЯОВ... Работает Вручную Локальная система
КітКтдлякоординатора.. Координируеттран«ікции между №... Вручную Сегеаая служба
Місго5оЛ-МЕТ Ғгашеадотіс... МіссоіоК ,МЕТ Ғгате^оік МСЕМ Вручиую Локальная система
(Жісе 5оцгсе Епдіпе Сохрамемке установочных файлов д... вручную Локальная система
РагепЫ Соп{гоІ5 Эті служба яаляетс* ааглушкой для... Вручную Локальная служба
РІцд-впй-РІау Позеоляет компьютеру рәспознмат... Работает Аатоматически Локальная система
Риаійу Млсіоигс Аийіо Уій.. ривійу №іп4ои/$ Ашііо Уійео Ехрегіеп... Вручную Локальная спужба
51суре Ііргіаіег ЕпаЬІеі *һе сіеіесііоп, 4о*п1оа4 алсі і... А«тома~тически Локальн&я система

- Бирегігісһ Поддержияает и улумшает лроювод... Работает Автоматически Локальная системв
М/іпйо№$ Ашііо Управление средстмми работы со з... Работает Аатоматически Локальная служба
№ гкіот Свгсі$расе Уто обеспечивает надежную воэмож... Вручную Локальная систеыа

. Шіпсіомі ОеЬ/ег Ғоипгіаііо... Управленне хост-процессамл драйве... Работает Автоматически Лок&лъная система
Шіпсіоъуі 5еагсһ Индексирование коктента, кэшироа... Работает Автоматически (отлож... Локальная система
У/МІ РегҒогтапсе Аёаріег Ргоуісіе* регіоппйпсе ІІЬгагу іпҒолггигіі... Вручную Локальная система

.. Аатонастройкз Ута служба управлвет мобильными ... Вручную Локальная служба

Расширеннрж дСгандартныиу

Сурет 60 -  Арасһе серверінің «Службы» терезесі

8.2 РНР препроцессорын орнату

Сонымен, Арасһе сервері кұрылды. Әрі қарай РНР-ді құруға 
кірісу керек. Жұмысты Арасһе сервері мен РНР 5.4 препроцесорын 
байланыстырудан бастаймыз. РНР 5.4 препроцессорын РНР Огоир 
тобыныц ресми сайтынан алуға болады [23]. Сайтта РНР 
препроцессоры екі формада берілген, яғни алғашқы кодта (Сошріеіе 
8оигсе Сосіе) жэне компилицияланған нұсқада (\ҮіпсІо\¥8 Віпвгіез). 
Бізді екі нұсқада таралатын компиляцияланған версия 
қызықтырады: орнату турінде (рһр-5.4.1 і-іпзіаііег.ехе) жэне /ір 
архивтүрінде (рһр-5.4.11-пІ8-\Үіп32-ҮС9-х86.2Ір). Алғашқы файлды 
орнату ыңғайлы, бірақта бұл РНР версиясының ауқымы шектеулі. 
Сонымен қатар инсталляторды пайдалану үшін Арасһе серверінің 
конфиғурация файлын құру қажеттіліғі туындайды. Сондықтан да 
гір-архивті жүктеуді ұсынынамыз. Сол сияқты РНР Огоир сайтынан 
РНР 5.4 тіліне арналған құжаттарды да алуға болады. Мұндайда М8
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\ҮіпсІот амалдық жүйесін пайдаланушылар үшін сһт-формат 
ьщғайлы.

Сонымен аталған сайттан гір-архивті көшіріп аламыз. Ол үшін 
0:/РНР бумасын құрамыз және осы бумаға гір-архивін ашамыз. Ал, 
РНР-ді орнату үшін бөлек бума құру қажет. Ол үшін, мысалы: 
С:/РНР бумасын ашамыз. Сонымен қатар \Үіпс1о\Ү8 мәзірінен Пуск 
(8іаП) пернесін басып, нұсқау қатарына 8иЪ§1 Е: С:\РНР нұсқауын 
береміз. Нэтижеде бізде виртуалды Е дискісі пайда болады. Енді 
сол дискте икг бумасын құрып, содан кеиін икг бумасының ішіне рһр 
бумасын құрамыз. Сосын ехе файлды жүктеп, пайда болған сұраныс 
терезелерінде Кехі батырмасын басып отыру қажет. Сұраныста 
ЗСапсіагі типін орнатқан жөн. Орнату жолына е:\изг\рһр қатарын 
көрсету қажет. Әрі қарай 8МТР серверін жэне электронды пошта 
адрестерін енгіземіз. Содан кейін бізге РНР кұмыс істейтін серверді 
таңдау қажет болады. Ол сервер ретінде біз жоғарыда сипатталған 

■Арасһе серверін аламыз.
Енді бізге қосымша модульдерді орнату мен Арасһе серверіне 

РНР кодтарын байланыстыру қажет. РНР-ді Арасһе серверімен 
байланыстыру үшін Е:/шг/арасһе/сопі' бумасынан Арасһе-дің 
һйргі.сопҒ файлын кез-келген мэтіндік редактормен ашамыз. Файл 
мэтінінен

# АсісіТуре арріісаиоп/х-һіиір-рһр ,рһр

қатарын іздейміз. Осы қатардан (#) түсініктеме белгісін алып 
тастау қажет. Әрі қарай, осы қатардан кейін

ЗсгіріАІіаз /__рһр/ “РНР қатары”
Асііоп арріісаііоп /х-һнрсі-рһр “/_рһр/рһр.ехе”

қатарларын жазамыз. Мұндағы, «РНР қатары» қагары біздің 
мысалда е:/8г/рһр/. Бұдан кейін файлды әуелі сақтаймыз, сосын 
жабамыз.
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Сурет 61 -  РНР-дің консолдык терезесі

Арасһе серверінде бір компьютерде бірнеше виртуалды хосттар 
немесе жүздеген виртуалды серверлер болуы мүмкін. Сондықтан 
өзімізге сондай бір виртуалды сервер жасау қажет. Ол үшін тағы да 
сол һйрсі.сопГ файлын ашамыз жэне файлдың соңына келесі 
қатарларды жазамыз:

// <УігШа1Но8І 127.0.0.1 >
// 8егуегАс1тіп ас1тіп@8еп/ег 
// т а т е .с о т  
// Зегуег
// егИате \у\ү\ү.8егуетате.сот 
// Оігесіогуіпсіех Іпс1ех.рһр5 іпсіех.рһігпі іпйех.рһр 
// Іпсіех.һіт Іпсіех.һіті Іпсіех.кһіті Іпсіех.кһіт 
// ОосителіЯооІ: “е:/и8г/риЫіс_һйп1/һо8І/уіі1иаГ’
// ЗсгіріАІіаз /с§і-Ьіп/ “е:/и8г/риЫіс_ҺІтІ/һо8І/уігІиа1/с§і-Ьіп/”
// ЕггогЬо§ е:/и8г/рһр 
// иЫіс_ҺІт1/һо8І/уігіиа1/1о§5/сггог.1о§
// Си8ІотЬо§ е:/и8г/риЫіс_ҺІт1/һо5І/үігіиа1/1о§8/ассе88.1о§ 

с о тт о п
/ /  </ҮігШа1Но8І>

РНР скрипттері жүмысқа жарамды екендігін тексеру үшін, 
алдымен е:/шг /риЫіс_һ(:т1/һо8І /уійиаі бумасына Іезі.рһр файлын 
құрып, ішіне келесі кодты жазамыз:

<? рһріп£о(); ?>
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Браузердің адрестік қатарына ҺНр://127.0.0.1 /Іезі.рһр деп 
жазамыз. Егер экранда суретте көрсетілгендей РНР туралы ақпарат 
пайда болса, онда РНР препроцессоры жұмыс істеп тұр (сурет 62).

3  рһріпТо{) - МІсгово^і Іп іегпи СхрСогег
Фэйл Црвека @ид йзбранно* Сд»-с Очдока

©"“•« * іО ІІІ й йі .рп». ■&*!*»«» ®
, ІЙЗ һкр:/іЪхг4іаіі/**і*/из.рІу л М  Перажод

|РМ>У*га(оп І Л Л І

Эувіет ЛГ ^ Р Ч Ч Іч  г 'И 0
намоам лш гзщігвгіівяв'- 1  ̂тл -3?4;" - '■ ■•
5«ГУЯГ АРІ е ж м ю »  . • . . . *.....•
«и»»а»Мгваму5чі|ніп
СопЛ0ипМпғнв(ртіп0Р«һ « і і і м т н » »  / ■ • ' - .
РНРДРІ
РНРЕИвойрп 29020429
ІетвЕйвмйт 20021010 ' .
О ф твШ
ТһгвМ8аГй(у . вВ»Ы«і ■ ,
ПввИагаЛРнР »гашів

РНР Сгес1і(8

4$) Готово ______________  ______  Ч І  Местная интрасвть

Сурет 62 -  РНР процессоры жұмысын тексеру

Браузер \¥еЬ-құжатта РНР-скриптті көргесін, Арасһе серверіне 
РНР препроцессор арқылы өңдеуге сұраныс береді. РНР-скрипттер 
НТМ Ь-құжатқа енгізілетін РНР-кодтарымен беріледі. НТМЬ- 
құжатқа РНР-скрипт нұсқауларын енгізу үшін, оларды арнайы 
тэгтермен байланыстыру қажет. Оларды төмендегі төрт түрлі 
эдіспен береді.

1. // 1 -  түрі -  тэг ХМЬ стилімен 
<? рһр 

?>

2. /1 2 -  түрі -  тэг ЗСМЬ стилімен 
<?

?>
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3.; 1/3 -  түрі -  тэг А8Р стилімен
<%

%>

4. // 4 -  түрі -  тэг НТМЬ стилімен 
<8сгір 1ап§иа§е = “ рһр ”>

</ $сгір!>

Сонымен РНР тілінде жазылған күжатты РНР-скрипт деп атайды. 
Скрипттер .рһр кеңеймесі бар мэтіндік файлдар. Оларды құруда 
карапайым мэтіндік редакторлардан пайдалануға болады. Біракга 
РНР-скриптгерді арнайы НТМЬ-редакторларда қүру ыңғайлы. Оларға 
мысал ретінде 181 Ра§е 2000 [24], РНРЕсһІ [25], \¥еЬ Оеуеіортепі 
8іи<1іо [26] редакторларын келтіруге болады.

83  РНР-скрипттерге мысалдар

'\¥еЬ-сай'парда жиі қолданылатын РНР-скрипттерді 
карастырайық.

1. «Санақ» скрипті тұлъшушының сайтқа каиша рет кіргені 
туралы ақпаратты сақгау үшін қолданылады.

Негізгі \ҮеЬ-күжаті а орналасатьш РНР-скрипт коды:

<сепіег><а һгеІ="іпГо.рһр" Іаг§е1?='_Ыапк'хітё згс="соітІег.рһр" 
№ІЛҺ="88" Һеі§1і1="31" Ьог(іег=0> </а></сепіег>

\УеЬ-сайтка кіргендер санын көрсететін РНР-скрипт коды:

<?
#еггоггерогііп§ (Е А ІХ ); 
іпсіисіе "сопіі§ соипіег.рһр";
$1(іаІе="0";
ІҒ (І8_й!е("$с1а1а/!а^.с1аІ")) {$11те=Ше("$сіаІаЛа5і.с1аІ");

$1і=согті($Шпе); іҒ($1і>0) {$1с1а1е=$11іііе[0];}}
$с1аіе8сгіЬе=$ ІёаІе+7*86400;
$іос1ау=гпкііте0;
іГ($Ісм1ау>$ёаіезсгіЬе) {іпс1исіе("ііііотаі1.рһр");}
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Гипсйоп ас!ё8расе($пипі) {$я1г!еп=17-8(гІеп($пиш); $8расе=тт11; 
\уһіІе($8(г1еіі) {$8расе.=" $8ігІеп—;} гейіт $8расе.$пит;} 

йтсйоп геасій1е($ра1һ)
{іҒ( !І8_Ше($райі))ге1:ит Гаіке; 
еІзеіД! ШезІ2е($ра(:һ))геГипі аггау(); 
еІ8еіГ($аггау=й1е($раЙі))геІит $аггау; 
еке луһі1е(!$аггау=й1е($раіһ))8Іеер( 1); 
гей іт $аггау;}
йдпсгіоп погта1_пшпегіс($питЬег)
{іГ(!І8йе{($питЬег))гейіт Гаіяе; <
еізе {$8йг1еп=8іг1еп($пшпЬег);
$пе\у=пи11;
Гог ($і=$8Іг1еп-1 ;$і>-1 ;$і—)
{$п = $і;$п++;Щ$Іг8һ:($п/3,"."))$пе\у.=$пшпЬег[$8іг1еп-1-$і]; 
еке Щ$п!=$8Ыеп)$пе\у.= " ".$пшпЬег[$зіг1еп-1-$і]; 
еке$пе>д/.=$питЬег[$5Іг1еп-1 -$і];} 
геіит $пе\у;}}
ІГ(! ехІепзіоп_1оас1есі( "§с!")) {еггог("",с1аЬ("Дата: сІ.т.Ү.

уа&#1179;ыт: Н:і:5",і;іте())); ехіі;}
$ір=(іззе1($_8ЕЕҮЕІІ[’ІІЕМОТЕ_АВВК']))?$_8ЕаҮЕІІ['К£МОТЕ

_АООИ']:0;
$а=$Ь=$с=пи11;
$Іо<1ау=с1а1:е('с1.т.Ү',4іте());
$іітез=ткііте();
ІГ (іззеі($_8ЕКУЕК["НТТР_КЕҒЕКЕІІ"]))

{$&от=$_8ЕКУЕЩ"НТТР_ІІЕҒЕКЕК"];} еізе {$&от="";}
$шһо="";
ІГ (із$еІ($_8ЕКҮЕК["8СКІРТ_МАМЕ"]))

{$Ес1е=$_8ЕКҮЕК["8СКІРТ МАМЕ"];} еізе {$8с1е="";}
ІГ (!І8_іі1е("$сЗаІа/$1:ос1ау.с}аГ'))

{$ОрепТосіау=Гореп("$(1аІа/$іос1ау.с1а{","а"); Гс1озе($ОрепТо(іау);}
* $ііо§о=геа(і_Гі1е("$сіаІа/а11.с1аі"); іі(Ііз8е1($йо§о[0])) $ііо§о[0]=0; 

$Гр=Гореп("$сіаіа/а11.с1аГ,,"'Л'"); ііоск ($ір,ЬОСКЕХ);
Г\угііе($ф,($а=$іІоёо[0]+1)); Яоск ($ф,ЬОСК_иЫ); ГсІ08е($ф);
@сһтосІ("$сіаІа/а11.с1аі", 0644);

$й=Гореп("$(іаІа/$Іосіау.с1аі","а"); Доск ($Л,ЕОСК_ЕХ); 
ГлгіІе($й,"$ір|$Іітез|$§с1е|$\үһо|$&от|\г\іі"); Яоск ($Й,Ш СҚ_Ш ); 
ГсІ08е($й); @сһтосі("$сіаІа/$Іосіау.ёаГ', 0644); 

$пе\УІіпез=геад_Ше("$(1а1а/$Іоёау.сіа(:");
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іЪг ($і=0;$і < соипі($пеш1іпе8); $і++) {$сИ=ехр1оііе("|",
$пеш1іпе8[$і]); $1іпе8[$і]=$Л[0];}

$Ь=сошіІ($1іпе8); $с=сошгІ(аггау _ипіцие($ 1іпе$)); 
і£(8й-1еп($а)>9||!І88еІ($а)) $а="?"; ііГ5Іг1еп($Ь)>9||!і88еІ($Ь)) $Ь="?"; 

іі(8Іт1еп($с)>9|| !іззеІ($с)) $с="?";
һеа(1ег("Ехріге8: Моп, 01 Арг 2012 05:00:00 ОМТ"); 
һеасіег("Еа8І-Мос1іііес1: ”.§тсіаІе(”В, й М Ү Н:і:8")." ОМТ"); 
һеас1ег("Сасһе-Соп1го1: по-8іоге, по-сасһе, тизі-геүаһсіаіе"); 
һеаёег("Сасһе-Сопіго1: ро8і-сһеск=0, рге-сһеск=0", іаізе); 
һеа(1ег("Рга§та: по-сасһе"); 
һеа<іег("Сопіепі-іуре: іта§е/рп§",сһг( 10).сһг( 10)); 
$іта§е=Іта§еСгеаіеҒготРНСт("./ітаёе8/".$ітаёе);
$со1ог 1 =Іта§еСо1огА11осаіе($іта§е,$81г,$$І£,$5ІЬ); 
$со1ог2=Іта£еСо1огА11осаіе($іта§е,$82г,$82§,$82Ь); 
$со1огЗ=Іта§еСо1огАИосаіе($іта§е,$83г,$83§,$83Ь); 
Іта§еЗігіп§($іта§е, 1,0,2, ас1сі8расе(погта1питегіс("$а")),$со1ог1); 
Іта§е8ігіп§($іта§е, 1,0,12, 

ас!(13расе(погта1питегіс("$Ь")),$со1ог2);
Іта£е8ігіп§($іта§е, 1,0,21, 

ас1(і8расе(погта1_питегіс(”$с")),$со1огЗ);
Іта§еРЖ }($іта§е);
?>

\¥еЬ-сайтқа кірген тұіъшушылыр туралы жалііы ақпаратгы 
монитор экранында диаграмма түрінде көрсететін РНР-скрипт

<?
#еггог_герогііп§ (ЕА ЕЬ); 
іпсһкіе "сопҒій сошііег.рһр";
іішсііоп ргстр ($а, $Ь) {іі ($а=$Ь) геіит 0; іГ ($а<$Ь) геіит -1; 

геіит 1;}
$топіһз=аітау("&#1178;а&#1187:тар","А&#1179;пан","Наурыз'У' 

С&#1241;у&#1110;р","Мамыр","Маусым","Ш&#1110;лде","Тамыз"," 
&#1178;ырк&#1199;йек","&#1178;азан","&#1178;араша","Желто&#11 
79;сан");

$с1е1с1і=ткііте()-$(іау8*86400;
$і=0; іГ ($һап(11е = орепсііг($ёаІа)) {
\үһіІе (($Ше = геа(Міг($һапс11е)) ! =  Гаізе) 
іГ(!І8 с1іг($Гі1е)) {$1іпе8[$і]=$Ше; $і++;}
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$тт1=$топІһ8[$тО]; $тт2=$топ1:һ§[$т1]; іҒ ( $ т т 1 = $ т т 2 )  
{$тт1="";} еІ8е {$тт1  .=" - ";}

$тк(1аІ="</Іг></ІаЫе><ВК><сепІег>Кезе&#1187;: &пЬкр;
<В >$тт1 $тт2</В></сепІег>\г\п";

ргіп!:"$§ 1 яһарка $§гарһ1 $хс)аут <Лг></1аЫе>"; 
ргіпГ'$§28һарка $§гарһ2 $хдаут $т8(1аІ <ВК>";
} еізе {
$§1$һарка="<ІаЫе се118расіп§=0 се11Рас1(1т§=0 а1і§п=сепі:ег><1г 

а1і§п=сепІег * үа1і§п=һойот><1<1
уа1і§п=тід(11е><зта11>Дата<Д(1><1(1>ХИТТЕР-
САНЫ</1:ё><Лг><Іг><Ісі>&пЬзр;</1(іхісІ><іт§ згс='іта§е8/§18са1е.§іГ 
Ьогёег=0><Л(1>\г\п";

$§28һарка="<ІаЫе се118расіп§=0 се11Рас1(1іп§=0 а1і§п=сеп1ег><1г 
а1і§п=сепІег үа1і§п=Ьойот><і<1
уа1І£П=тіск11е><хта11>Дата</іс1><Іс1>Х0СТТАР- 
САНЫ</і(1></іг><Іг><1(1>&пЬ8р;<Л(1><Іс1><іт§ 8гс='іта2е8/§28са1е.§іГ 
Ьог(1ег=0></((1>\г\п";

$хбаут=""; $§гарһ1=""; $§гарһ2="";
Гог ($і=0; $і<$тахі; $і++) {
$с1һ=ехр1ос1е("|",$1те8[$і]);
//$(іи[0]=сіаІе("с1.т.у",$(1й[0]); 
іГ (!І8зеІ($т0)) {$т0=с!а1е("т",$с111[0])-1;}
ІГ($і==$тахі-1) {$т1 =с1а1е("т",$с1и[0])-1;}
$хс!ау=с1аІе("с1",$(ІІІ[0]);
$(1Чп1=гоипё($с111:[ 1 ] *$8са1е 1);
$(1ип2=гоип(1($с111[2]*$8са1е2);
$§гарһ1 ,="<1г><1(1

а1і§п=сепІег><8та11>$х(1ау</8та11><М><і(1><іаЫе се118расіп§=0 
се11Ра(1(ііп§=0><1г><1(1><іт§ згс='іта§с8/§1 .§ІГ һеі§һі=16
ші(11һ=$сІПп 1 ></ісІ><1(1 а1ідп=сепіег>&пЬзр;
<зта11>$<1іІ[ 1 ]</зта11></іс1х/ігх/іаЫех/і(іх/іг>";

$8гарһ2.=”<іг><і(1 
а1і§п=сепІег><8таІ1>$х(1ау</8та11></1с1><іс1><ІаЫе се118расіп§=0
се11РасІ(1іп§=0><іг><Іс1><іт§ 8гс=' і та§ез/§2. §і Г һеі§һі=16
'л/іс1іһ=$(1ііп2></і(1><і(1 а1і§п=сепіег>&пЬзр;
<8та11>$(111[2]</8та11></1(1></іг></1аЫе></іс1></1г>";

}
$тт1=$топІһз[$тО]; $тт2=$топіһз[$т1]; іГ ( $ т т 1 = $ т т 2 )  

{$тт1="";} еізе {$тт1  .=" - ";}
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$т8с1а1;="</1г><й-хісі 
і()Іхрап=2><сеп1ег><5ша11>Кезе&#1187;:</5ша11> <В>$тш1
')чпт2</В></сеп1ег>\г\п";

ргіпІ"<ВК>$§І8һарка $§гарһ1 $хс1аут </Іг></(аЫс></іс1><1(1 
№Іс1іҺ='50%' уа1і§п=1;ор>";

ргіп("<ВК.>$§28һарка $§гарһ2 $хёаут
■ іг></(аЫе></Гсі>$т8(1аКВК>";

} // еЬе ($§1уре)
ргіп("</сеп(ег>Р.8. <В>Хиттер</В> - санауыш орнатыл&#1171;ан 

исб-беггерге кіру саны;<ВК>
&пЬ8р;&пЪ8р;&пЬ8р;&пЬ5р;&пЬ8р;&пһ8р; <В>Хосттар</В> - ІР- 

адрестер саны <ВР>";
}
еізе {ргіпІ"<сеп(ег><Ьг><Ьг>Бос<Ьг> К&#1110;рулер орын 

ш імады<Ьг><Ьг>";}
?>

Скрипт нәтижесі келесі суретте көрсетілген (сурет 63).
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Сурет 63 -  «Санақ» скриптінің нэтижесі
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2. \¥еЬ-сайтта «Дауыс беру» РНР-скрипті. Негізгі беттегі РНР- 
скриптті іске қосу коды төмендегіше жазылады:

<8сгір11ап§иа§е=Ғаүа$сгірІ><!~
Гипсііоп §озиЬ()

{\ҮК§иЬ=шігкіо\ү.ореп('үоІе.рһр'ЛҮКСо1о8','^іс1іһ=450,һеі§ҺІ=350,1еГ 
1=250,іор=100'); \ҮЯ8иЬ.йсик();|

йлпсііоп §огег()
{\ҮЯ8иЬ=шіп(1о\ү.орсп('гс2и1Г.рһр','\¥Я^е7икСо1О8','ші<11:һ=450,һеі§ҺІ 
=350,1ей=250,1ор=100'); \ҮК8иЬ.іоси5();}//—>

</зсгір!>
<ІаЫе се11Расі(ііп§=3 а1і§п=сепіег Ьогсіег=0><іЬос1у><Іг><1(і 

уА1і§п=1ор а1і§п=тіс1сіІс>
<ІаЫе Ь§со1ог=пауу се118расіп§=1 се11Рас1<1іп§=0 а1і§п=сеп1ег 

Ьог<іег=0><{г><ісі>
<іаЫе Ь§со1ог=#ШЖ 8Іу1е="ВАСКОКОШО-ІМАСЕ:

иг1(іта§ез/Соп1о§оЗор§); ВАСКОК.ОШБ-КЕРЕАТ: по-гереаі"
се118расіп§=0 се1ІРас1с1ііі8=1 а1і§п=сепіег Ьогсіег=0>

<Согт пате=шгуоІе асііоп=ЧоІе.рһр?і<1=1' тсіһо<1=ро8І 
Іаг§еІ='\ҮК00І08'>

<1г><іё соІ8рап=3 а1і§п=ті<1ё1е Ь§Со1ог=#ҒҒҒҒҒҒ><іопІ 
Ғасе=агіа1 8І2е=2><В>&пЬ8р;Веб-бет сізге &#1201;нады ма? 
&пЬ8р;</В></іопі></1:(і></Іг>

<іг><іс1 со1крап=3><іт§ 8гс='іта§е8/11.§іГ \үісііһ= 100% 
һеі§һ1= 1 ><Лс1></Іг>

<1г><Ісі><1:аЫе Ьогсіег=0 се118расіп§=0 сс11Рас1<1іп§=2 
\¥І<11һ= 100%><іЬоёу><іг>

<ІсІ \уіс1іҺ=1 5>&пЬяр;</Ісі><1сі><іприі пате='үоІес' Іуре=га<1іо 
уа1ие='Г></Іс1>

<ісі><Гоп1: Гасе=агіа1 8І2е=2><В>&пЬ8р;&#1257;то
&# 1201 ;нады</В></Гопі></ісі>

</№><Іг>
<іс1 \¥ІсіІҺ= 15>&пЬхр;<М><и1><іприІ пате='үоіес' Іуре=гас1іо 

үа1ие='2'></1(1>
<ісі><іопі іасе=агіа1

8Іге=2><В>&пЬ8р;&#1201 ;нады</В></ҒопІ:></іс1>
</іг><Іг>
<ісі \үіс1іҺ= 15>&пЬ8р;</ІсІ><І:с1><іприІ пате=’уоіес' іуре=гас1іо 

үа1ие='3’></1с1>
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<ІсІ><&>пІ Ғасе=агіа1 5І2с=2><В>&пЬкр;орташа</В></ГопІ;></І(1> 
</іг><Іг>
<к! \\'іс11:һ= 15>&пЬ8р;</1(1><1(1><іприІ пате=’уоІ;ес' Іуре=гас1іо 

үа1ие='4’></1(1>
<ІсІ><ГопІ Ғасс=агіа1 8І2е=2><В>&пЬ8р;&#1201;на&#1171;ан 

жо&#1179;</В><ЛопІ></к1>
</Іг><1г>
<1(1 \\'іс1іһ - 15>&пЬ5р;</к1х[(іхтриІ п ате-уо іес’ Іуре=га(1іо 

уа1ис='5'х/і(і>
<Г(1><іопі іасс=агіа1

х І2е=2><В>&пЬзр ;білмеймін</В></ Гопі></і(і>
</іг><іг><1(1 соІ8рап=3 а1і§п=сепіег>
<іприі іуре=іта§е а1і='Дауыс беру' 8гс='іта§е8/уоіе.§іГ 

опС1іск='§о5иЬ();' Ьогс1сі=0></і(1></іг>
</ Гогт></ІЬо(1ух/іаЫе>
</іЬосІух/іаЫс>
</іЬос1ух/іаЫе>
<А һгеі='ге2и1і.рһр?і(1=І' опС1іск='§оге2();'

Іаг§еі='\\гККе2и1і00І08'>Н&# 1241 ;тижелер</А>
</і(1></Іг></[аЫс>
<!—Дауыс беру скриптінің соңы —>
Скрипт нэтижесі келесі суретте корсетілген (сурет 64).

<ш*№ъшт*иіц̂ ш ашмшштшішттшшшшшшшшшштшшШштшшштштішшшшшштттттштЁшШ&
саІһееІ/І̂ іфгоЮсИ/гвгиІІ.С

;/УІес*һс»УН»огоІвсМА...

В«б-в«т с ііг *  ун ма?
• т *  ұ н я д ь ) (23.63 %) « а э
(Н ІД Ы (35.29 %)
о р та ш а (11.76 % )« -»
у н а га н  ж о қ (11.76 %) ЧшЯ
б іл м а й м ін (17.66 % ) ахш»

Дауыс бөргөндвр саны 17
тец^зеніжаОу

ШіШ

Сурет 64 -  «Дауыс беру» скриптінің нэтижесі
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<?
еггог_герогіт§ (Е АІХ); 
іпсіисіе "сопй§.рһр";
ІГ (І88еі($_Р08Т[”уоІес"])) {$питү=$_Р08Т["уоІес"];} еізе {ргіпі 

"<ВЛ><ВИ><ВІІхсепГег> Сіз <В> ешбір жауапты 
та&#1187;дамады&#1187;ыз</В> </сепІег>"; ехіі;}

$ір=(із8еІ($_8ЕК.ҮЕК['КЕМОТЕ_АІ)ВК.']))?$8ЕКҮЕК.[ІКЕМОТ
Е_АБОК']:0;

іі  (І88еі($_ОЕТ['ісі'])) {$іа=$_ОЕТІ'іа']; іі" ((!сІуре_ёіёП($і(1)) ог 
($1г1еп($ісі)>2)) {ехі1(”<В>Жауаіхтар саны 1-9 дейін!!!</В>”);}} еізе 
{$ісі=1;}

$1іпе§ = Гі1е("$сіаІасһг/уоіе$і(і.ёаі"): 
і£ (Із_й1е("$сіа1а(ііг/ір$ід.сіаі")) {
$ір1іпе8=Гі1е(''$сіа1а(ііг/ір$ісі.сІаі"); $8І2еГ=соипі($ір1іпе8);
іГ ($зІ2еГ > 1) { $ііір=$8І2е£;
сіо {$і1ір—; $і(іі=ехр1о(іе(”|",$ір1іпез[$іІір]);
ІГ ($ ір= $іЛ [0]) { $с1аух=сіа(е("сі.т.Ү в Н:і:з",$і(іі[1]);

$8ііте=$ісі1;[1]; $1ос1ау=ткЦте();
}
$а11ге<1у="<В>Сіз дауыс берді&#1187;із $сіаух!</В></сеп1;ег>";} 
\үһі1е ($ііір>0);} }
ІГ($ірЫок!=" 1") {$а11гесіу=""; ипзеІ($а11гесіу);} 
іГ (!І8зеІ($а11гесіу)) {$а11гесіу="<В>Дауысы&#1187;ыз 

&#117 9 ;абы лданды. </В>";
$тк<іаІе=ткііте();
$1те5=Ті1е("$даІасііг/уоіе$іс1.(іаІ");
$ііо§о=соипі($1іпе8); $і=$ііо^о;
до {$і--; ІГ ($питу==$і) {$уоіе=$і;}} шһііе ($і>0);
$і=$ііо§о;
ёо {$і—; $сІі=ехр1о(іе("|",$1іпе8[$і]);
ІГ($УОіе==$і) {$(!![]]++;}
$1іпе8[$і]="$<іі[0]|$сІІ[1]|\г\п";
} шһііе ($і>0);
$£р=£ореп("$сіаіасііг/үоіе$ісі.(іаі","а+");
Яоск ($ф,ЬОСК_ЕХ); 
йшпсаіе ($ф,0);
Гог ($і=0; $і<$ііо@о; $і++) {Гриі8($Гр,$1іпе8[$і]);}
Шшһ ($ф);
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йоск ($ф,Ш СК__Ш );
@ сһтосі("$ф ", 0644);
$ф=Гореп("$с1аІасііг/ір$ісі.(іа{","а+");
Яоск ($ф,ЬОСК_ЕХ); 
фиІ5($ф,"$ір|8ткс1аІе|\гп");
Шизһ ($ф);
Яоск ($ф,ЬОСК_Ш );
@ сһтосі("$ф ", 0644);
}
ргіт  "<сспІсг><зсгірІ 1ап§иа§е='Іауа8сгір{'>йтсііоп ге1оасі() 

{Іосаііоп = 'ге2и11.рһр?іс1=$ісГ}; 8еіТітеоиі('ге1оасі()', 1500);</ксгірІ> 
<ВК><ВК><ВИ> $аі1гесіу";
?>

8.4 «\¥еЬ-дизайн» электрондық оқулығын Қ¥РУ 
технологиясы

Электрондық оқулықты кез келген мэтіндік редакторда немесе 
арнайы НТМЬ-редакторларында жэне конвертерлерде жасауға 
болады. Электрондық оқулықты дайындайтын редакторларды 
гаңдау автордың жеке пікіріне байланысты. Сондықтан 
электрондық оқулықты құруда \УеЬ сіеуеіотепі Зшдіо редакторынан 
пайдаланамыз. Редакторды \¥еЪ сіеуеіотепі 8іисііо сайтынан 
көшіріп аламыз [26].

\УеЬ сіеуеіотспі 8іис1іо редакторының басқа НТМЬ- 
редакторлардан айырмашылығы НТМЬ тілі тэгтерін басқа түспен 
белгілеп көрсетумен қатар, құжатты ішкі браузерде көруге болады. 
Сонымен қатар бағдарламалар тілдері туралы ішкі анықтамалар, эр 
түрлі сервис функциялары, ыңғайлы интерфейс, тэг атрибуттарын 
ұсыну сияқты қызметтері бар. Редакторды жүктегенде экранда 
негізгі терезе пайда болады (сурет 65).

\УеЬ сіеуеіотепі: 8іисііо редакторының мүмкіндіктерін
қарастырайық. Олар төменде берілген:

• НТМЬ, РНР, Регі, С88, 18, УВ8, А8Р, 881, ХМЬ 
технологияларын қолдайды;

• аталған технологиялар бойынша анықтамалар енгізілген;
• НТМЬ, ХМЬ, РНР, Регі тілдерінің синтаксисін тексереді;
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• функциялар туралы анықтама береді (8һій+Сіг1+Бос орын);
• кодты талдау жэне зерттеу сервисі енгізілген;
• алмасу буферін пайдалануға болады;
• нәтіжені көруге ішкі жэне сыртқы ёраузер енгізілген;
• файлдык менеджер енгізілген;
• іздеу жэне файл бойынша ауыстыру функциясы орнатылған;
• ІУГОІ интерфейсі орнатылған, яғни бір уақытта бірнеше \ҮеЬ- 

құжатпен жұмыс істеуге болады;
• дайын кодтың шаблондары ор&атылған (Сігі+І);
• енгізуді түзету функциясы орнатылған:
• файлдарды салыстыру функциясы енгізілген;
• код бойынша жылдам өту функциясы енгізілген;
• дайын \УеЪ-құжаттың шаблондары орнатылған;
• макростармен жұмыс істеу функцйясы енгізілген;
• синтаксисті эр түрлі түспен көрсету функциясы енгізілген;
• эр түрлі стильдерден, бағдарлама интерфейсінен 

пайдалануға болады.

•- УЛ?Ь О е ч е іо р те п і 5 іис ііо  - [ іп с іе х .һ іт і}
9  аай л  О рад е По^ск Ёид Сервис О^но £правка

О  л  •  И  ' і '« ,  ~ і 14  ^  СП
Псовоапык 9  іЛ
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'*і ^  ЭеІрһі- е̂Смик 
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«  Ю  МггиетрМ» Ми?»сі* ^  Асс*58-пврв.

Ш »  СЗЗ-твхмо/в ' .
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м ІЭ НТМІ иегіэп .
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Сурет 65 - \ҮеЬ сіеуеіотепі 8іис1ю редакторының негізгі терезесі



*І1

Редактордың мәзірінде төмендегі бөлімдер бар:
• Файл
• Правка
• Поиск
• Вид
• Сервис
• Окно
• Справка
Файл бөлімі -  барлық қосымшалар сияқты файлдарды кұруға, 

ашуға, сақтауға, алдын ала көруге, баспаға шығаруға жэне 
редактордан шығуға арналған.

Правка бөлімінде файлды түзету нұсқаулары орналасқан. 
Оларға көшіру, қиып алу, орналастыру, жұмыс режимдерін орнату, 
іс-эрекетті алып тастау немесе қалпына келтіру, мәтінді болектеу 
нүсқаулары жатады. Осы бөлім режимдері арқылы мэтіндегі НТМЬ 
тілі тэгтерін басқа түспен белгілеп көрсетуге болады.

Поиск болімі -  файлды жэне мэтінді іздеу, оларды алмастыру, 
қажетті белгіге өту, белгіні алып тастау нүсқауларын орындауға 
арналған.

Вид бөлімі редактор терезесін баптауға арналган. Осы бөлім 
арқылы инструменттер панеліне, интерфейске, редактор 
сілтеуішіне, оқулық терезесіне қажетті параметрлер меншіктеледі. 
Осы бөлімде ХМЬ, А8Р, С88, НТМЬ, РЕЯЬ, РНР, ІауаВсгірІ жэне 
УВ8сгірІ тілдері туралы қысқаша анықтаманы алуға болады.

Сервис бөлімі НТМЬ кодын браузер экранында көруге, 
синтаксис жэне орфографияны тексеруге, шаблон жэне макростан 
пайдалануға арналған.

Окно бөлімі редакторда бір уақытта бірнеше файлды оңдеу 
мүмкіндігін береді. Терезеде оларды эр түрлі әдіспен орналастыруға 
болады. Бүл терезелерден пайдалану электрондық оқулықтың 
бірнеше тарауларын өзара байланыстырғанда ыңғайлы.

Справка болімінде программа, авторлар, программа версиясы, 
сайты туралы анықтамалар орналасқан.

Электрондық анықтама қүруды НТМЬ тілінде жазылған кодын 
теруден бастаймыз. Жүмысты анықтаманың негізгі бетін 
сипаттаудан бастаймыз. Негізгі бетті бірнеше фреймге бөлеміз. 
Анықтама құруда фреймдерден пайдалану, құжаггы рэсімдеу 
мүмкіндіктерін арттырады. Фреймдер браузер экранын бірнеше 
терезеге бөледі. Сонда эр бір терезеде Ү/еЬ-қүжаттын жеке бір
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тарауы бейнеленеді. Осы технология негізінде браузерге 
электрондық анықтаманың бірнеше тарауын бір уакытта жүктеуге 
болады. Сондықтан НТМЬ тілінің фреймдермен жүмыс істейтін 
тэгтеріне <&ате8с[>, <Ггате> жэне <пойгаиіе8> тэггері жатады.

НТМЬ тілінің <ігатсзеІ> тэгі \¥сЬ-құжаттыц фреймдік 
құрылымын анықтайды. Тэг фреймдердің геометриялық өлшемін, 
олардың экрандағы орнын сипаттайды. <&ате8е1> тэгі \УеЬ-құжатта 
<Ьо(іу> тэгінің орнына қолданылады. Егер құжатта <і'гатс8ет> тэгі 
пайдаланылса, онда <Ьос1у> тэгі қ&лданылмайды. Тэгтің ішінде 
<&ате> жэне <поі'гате> тэгтері жазылады.

Анықтамада 3 фреймдік терезеден пайдаланамыз. Мысалы:

<ітате8еі ітатеЬогс1ег=" 1" ігате5расіп§="0" Ьогсіег="Г' 
соІ8="250,*">

<&ате 8гс="іпГо_1.һіт1" пате="ра§е1">
<ігате8еі го\Ү8="160,*">
<і’гатс 8гс="іпіо_2.һіт1" пате="ра§е2" таг§іп\үіс11һ="0">
<£гате 8гс="іпҒо_3.һіт1" пате="ра§еЗ" таг§іп\үіс11һ ="0"> 
</ігате8еі>
<поГгате8> фреймдер </по&атез>
</ігате8еі>

Сонымен оқулықтың негізгі терезесінің коды төмендегіше 
анықталады:

<һіт1>
<һеасі>
< теіа  һіір-еяиіу="СопіепІ-Ьап§иа§е" сопіепі="еп-и8">
< теіа  һіір-еяиіү="Сопіепі-Туре" сопіепі="іехі/һіт1; 
сһаг8сі=\үіпсІо\У8-1251 ">
<1іі1е> \УеЬ-дизайн</ііі1е>
</һеасі>
<&ате8еі &атеЬогс1ег="0" &ате8расіп§="0" соІ8="80%" > 
<&ате8еі го\¥8="30%,*">
<&ате 8гс="1о§о.һіт1" пате="&ате1" таг§іпт<і1һ="0" 
8Сго11іп§="по">
<&ате8еі соІ8="30%,*">
<&ате 8гс="іпіо1 .һіті" пате="&ате2" таг§іп\уіс1іһ ="1" 
8сго11іп§="по">
<&ате 8гс="іпҒо2.һіт1" пате="&атеЗ" таг§іп\уіёіһ ="10"
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8СГОІ1ІП§="0">
</1'гатекеІ>
</1гаше8еІ>
</Ггатеке1>
</ҺІш1>

Электрондық оқулықтың негізғі терезесі төмендегі суретте 
көрсетілген (сурет 66). Жасалған оқулықты «\ҮеЬ-дизайн» 
бумасына сақтап қоямыз. Электрондық оқулықты іске қосу үшін 
алдымен негізгі бетті іске қосу керек. Негізгі бет Іпсіех.һіші 
файлында сақталған.

Негізгі терезе үш фреймнен түрады. Бірінші фреймде 
оқулықтың логотипі көрініп түрады. Фреймді төмендегіше 
анықтаймыз.

<1тате8еІ &атеЬогёег="0" &ате$расіп§="0" соІ8="80%" > 
<Ғгате8е1 го\¥§="30%,*">
<&ате 8ГС="1о§о.һ1т1" пате="&ате1" таг£Іп\ҮісШі="0" 
8сго11іп§="по">
</&атевеІ>
</&атезеІ>

о
3*«ге*і

'АГеҺ-днэайИ м гя Интернет іф вметтері

Ү/еЬ-кужат курыпьімы 
НТМС тишлц иәтзаи ш івмоеу тэгтері 
Ш еЬ-к^жатта тоімдердем лаЯдапаіО' 
Т/еЪ-едкато-* кестслердев пайдыішу 
Сштеые, сурет жане обьясттер еигву 
даеЪ-к^жатта »-,алыпган пайкалану 
'Л'сЬ-К¥жятха ф рейш кя паЯдалам? 
Логшсальа; форматтау теяюлогияеы 

пяю ім пистп Квеи9ттері 
іУаЗспрІ-к»! юріспе 

іауэЗспрі тілящ  операторлэры 
РНР тіліме ьіріспе 
РН Р жүЯеомга а ^м ы с  істеу 
Қолданыяг «и адебж гпер

\У «Ь -аоай и  т е р м м »  - \У*Ь |1Ііп ар и «ттің  ЧУУАҮ - \Ү«іМ  'ЛЧЬ къіэмстпш*
к ы гк и р іы л -іш  е«п) мс»н« агы лш ы н тіпЬан ДШІЙН ( іім іф і -  ж « 0 м * у , к » а с т и ; у ,  
кұру) г п д гр ін ін  бірігуі аркы лы  туы ндап . « '^ «Ь -щ р к * ііы  кврк«м к у р м ты р у»  д и « н

Д н іай н  г і  күнд*ли<ті амірд» - обь ек тг і ж обал ау. «гн п  « а ц а  к ц і м л ы і ш .  күрал- 
керквм  курягты ру я«г«н  к » п  м а г ііи а л ы  тсрм н н  р*тш д«  

кол дан ы л ааы . О ны н н егп гі м ак саты  -  о б ъ ж іт і  к олд«н уы н>  карий кврк«мд«у. 
пшшодеу. К ласснкалы к д т а й н  к а р к а м м гр ін гк  № Ь -д н і« б н н ы я  а А ы р и а ш ы л ю ы , 
м р ід а  к ал ам . бо«у . мол».б*рт гш қ т ы  к ур и ьсай м ан дардк ін  арны яа, квмпы отарлік  
кпм >л-гайніні|* |) багдарлам алау жуАвларі, \Ч'еЬ-р«дакторлар, г р іф н к м и к  
прои*с<орлар, аним аторлар, ід іф р л к  ф  о т о аппар »і  т  »р, сканерлер т.с.с.
п айдаланы лады .

С оны м ан, ЧУаЬ-дюайн -  ІТ-т*хнвлогнялар (к ам п ь п тар  ж » к с  ж ан а  окпаратты к  
т а п п л о п ш л а р ) , аркайы  багдарлам аляу тілдері (Н Т М І., ^ яуа8сгф (, РН Р, Дауа, Р *іі, 
С++) ж «н «  ж ал іл в і тг ін о д о п и іл я р  (С 85, СОТ, 582)
К«рК(МвН«рДІН А*ҢВ түрі бол ы п ОССіПТаЛОЗІ-

Сурет 66 -  Электрондық оқулықтың негізгі терезесі
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Фреймге оқулықтың логотипі сурет түрінде енгізілген. Сурет 
АсІоЬе РһоІо8һор программасында құрылып 1о§о.һіт1 атымен 
сақталған. ШеЪ-құжатқа суретті < іт§>  тэгі енгізуде қолданылады. 
Сурет )р«, §іі' немесе рп§ форматтарының бірінде болуы тиіс. Тэг 
жабылу тэгісіз жазылады.

Мысалы оқулықта < іт§  Ьогсіег="1" 8ГС="Гі1е8/§гаП0.§іГ' 
\үіс1і:һ="700" һеі§һ1="79" а1і§п="1еЙ"> қолданылды, яғни баузер 
терезесінің сол жақ шетіне іііез бумасындағы §гаП 0.§іі' суреті 
шығады. ^

Екінші фреймде оқулықтың тарауларына сілтемелер берілген. 
Гиперсілтемелерді қүруда жэне пайдалануда <а> тэгі қолданылады. 
Тэг </а> тэгімен жабылады. Тэг төмендегі атрибуттарға ие:

■ һгеі' -  атрибуты бастапқы жэне йсабылу тэгтері арасындағы 
мэтінді немесе суретті гиперсілтеме деп анықтайды.

■ пате -  атрибуты бастапқы жэне жабылу тэгтері арасындағы 
мэтінді сілтеме жасау объекті деп анықтайды. Мэн ретіндс 
қайталанбайтын кез-келген сөзді латын эріптерімен жазуға болады.

Егер байланыс түрі мен ІЛІЬ-адрес көрсетілмесе бастапқы 
адрес ретінде ағымдағы бума алынады. Бүл салыстырмалы сілтеме 
жасауға мүмкіндік береді: Мысалы:

<а һгс£=Гі1е$/Іех11 0,һпп1> Ү/еЬ-дизайн </а>.

Бүл жерде ағымдағы буманың Ше$ ішкі бумасындағы 
ІехІІО.ҺІтІ файлына сілтеме жасалған.

Мысалы: <а һгеі="#Ьоиот"> соңына </а>

тэгін қүжат басына, ал

<а пате="#ЪоІіот"> соңы </а>

тэгін қүжат соңына жазайық. Браузер терезесінде қүжат басында 
асты сызылған соны сөзі басқа түспен шығып түрады жэне ол 
құжаттың соңына сілтеме жасайды.

Мысалы: қүжаттың кез-келген жеріне
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<а патс="іпіЫ"> \ҮсЬ-дизайн </а>

тэгі жазылсын, онда

<а һге£="іпіо1"> \Үеһ-дизайн </а>

тэгі сол «\ҮеЬ-дизайн» сөзі жазылған бөлімге сілтеме жасайды. 
Браузер терезесіндегі басқа түспен бөлектенген \УеЪ-дизайн сөзін 
тышқан көрсеткішімен басу аркылы, сол бөлімге келеміз.

Оқулықта қолданылған Іаг§еІ -  атрибуты сілтемеде керсетілген 
қүжаттың бейнелену фрейм терезесін анықтайды. Қабылдайтын 
мәндері:

• "_8е1Ғ' — һгеГ атрибутында анықталған қүжат ағымдағы 
фреймде бейнеленеді;

• "_рагепІ" -  һгеГ атрибутында анықталған қүжагтың ағымдағы 
фреймнің аналық фреймінде бейнеленуі қажет екенін көрсетеді. 
Басқаша айтқанда ағымдағы фреймді қосушы Ігатекеі тегі 
сипатталған терезені көрсетеді;

• "_Ьр" -  һгеГ атрибутында анықталған қүжаттың бастапқы 
фреймде бейнеленуі қажет екенін көрсетеді;

• "_Ыапк" -  һгеі' атрибутында анықталған қүжаттың жаңа 
терезеде бейнеленуі қажет екенін көрсетеді.

Мысалы: <а һгеі=Гі1е8/ІехЙ .һіті Іаг§еІ="_Ыапк"> \¥сЪ-дизайн
</а>

Бүл жерде ағымдағы буманың Ше8 ішкі бумасындағы Сехіі .һсті 
файлына сілтеме жасалған. Аталған файл жаңа терезеде 
бейнеленеді.

Оқулықтың тарауларына сілтемелер томендегіше берілген.

<ҺІт1>
<һеаё>
<теіа һіІр-ециіу="СопІепІ-Ьап2иа2е" сопІепІ="еп-и8">
<теІа һир-сс]иіү="СопІ:епІ-Туре" сопіспі:7 "ісхі/іііт 1; 
сһаг8еІ=\\'іпс1о\Ү8-1251 ">
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</һеасі>
<Ьосіу Ь§с'о1ог="#еаеаеа">
<1аЫе шіс11һ=" 100%" Ъопіег="0"> <1г > <Ц >
<а Һгеі'=сехг1 .ҺСтІ Іаг§еі="іігатеЗ"> <1і>\¥еЬ-құжах қүру эдістері
</1і></а><Ъг>
<а һгег=1ехі2.һст1 іаг§еІ="ітатеЗ"> <1і>\¥еЪ-құжат кұрылымы
</1і></а><Ъг>
<а һгеіЧехіЗ.һітІ іаг§еІ="ігатеЗ"> <1і>НТМЬ тілінің мэтінді 
форматтау тэгтері </1і></а><Ъг> <
<а һгеі=ІсхС4.һ{тІ Іагдеі="&атеЗ"> <1і>НТМЬ тілінде 

тізімдерден
пайдалану</1і></а><Ъг>
</і(і></іг></іаЫе>
</Ъосіу>
</һіт1>

Оқулық кодында <іаЫе> тэгінен пайдаландық. \¥еЪ-құжатқа 
<іаЫе> тэгі кесте құру үшін қажет. Кестенің ұяшықтары <сарііоп>, 
<іг>, <ій> жэне <іһ> тэгтерімен құрылады.

Үшінші фрейм оқулық тарауларын бейнелеуге арналған. 
Фреймді томендегіше анықтаймыз.

<ітатекеі соІ8="30%,*">
<&ате 8гс="іпіо1.һіт1" патс="ігате2" таг§іп\үісііһ ="1" 
8сго11іп§="по">
<ігате 8гс="іпіо2.һіт1" пате="ігатеЗ" таг^іпшісііһ ="10" 
8СГОІ1ІП§="0">
</Ггатезеі>
</Ггатезеі>

Терезеге оқулық тарауларын жоғарыда сипатталған тэгтср 
көмегінде бейнелейміз.

Мысалы бірінші тарау төмендегіше шақырылады.

<а һгеГ=іехіІ.һіт1 іаг§еі="ГгатеЗ"> <1і>\ҮеЪ-құжат құру 
әдістері</1і> </а><Ъг>
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Браузер терезесінде оқулық тарауларының мэтіні бейнеленеді 
(сурет 67).

© О © ©
Ноліе Зееісһ АЬои) Ея>

-

т  ес-дизайк иен Ивте^иет * ^м етт ё$  
УГЯРм іфвмеп 
ууео-кужат қңзылымы 
НТМЬ -плшін мәтіяді пишщеу тэгтері 
■ДОеЬ-іфжатга тіэімдерден пайдалану 
\УеЬ-кужатта кестеяердеа паДцалвку 
Сштеьк, сурст жане обмкгтер еипзу 
■^еЬ-кұхатта қәлыігтая яайдаяацг 
^еЬ-еджатта фрейшеа пайдалану 
Лопкалық форыаттау технологиясы 
С55 техкодюмсыньщ қасиегтері 
/ауаЗсгірі-ке иріссе 
ЗауаЗспрІ тішги оператодлзры 

РНР тіліне кчііспе 
РНР жуйесінен жумьж штеу 
Қапдщылс-ан здебиеттер

\\>Ь-ді»айн м«н Іінтцшет къпметг*рІ

\\> Ь -д т з іш  термпні - \\г'еЬ (1Інт?рнетпн \\Л\ЛҮ - \\'о ііі! \\'ііІ9 \\>Ь  қы іметін іц  
қысқпцтылгнн гвзі) жвн« агылш ын т іт н щ  дюаДц -  жобалху, құрястыуу,
кұру) гыдерінін бірігуі лрқылы туындод. * \\> Ь -қ^*атты  кврқем  кұрж ты ру» деген 
МШЫНІІНЫ біадіреді.

Д ш аіш  гөи күндвлікті вмірде - обьрктті жобаляу, ягн и  жяңа х¥ры лгьіны , қң іял- 
гянмяидарды кврьем  қціягты ру д»ген к«п магы нллы  т«рмнн рстш де 
қолданы лады  Оның негһгі м й қ г я т ы  -  обърктті қолдянуыня қчряп кврквмдру, 
пишмдеу. Ю іяггнкалы қ діпанн к»рк«м вн рр ін т \\> Ъ -дтлйн ны н айы рмаш ылы гы. 
мұндя қалам. бояу. мольберт п ія қт ы  кэдял-гяйыандярдың орныня, комоьмтерлш  
қурал-гяймандяр • бяғдарламяляу ж-үйелері. \\>Ь-редакторлар. графнк ал ш ; 
процесгорлпр, іщнмлторляр. ңпфрлік фотоаппарлттар, гкансрлер тг .г  
пайдял.інылэды

Сонымрн, \\>Ь-діпайн -  ІТ-ірішалогнялар (комцкмтер ж«не жяця яқпараттық 
технологня.тдр), ярнайы багдарлямаляу тілдері (НТМЬ, .ГауяКпірт, РНР. .Іяүа, Реіі, 
С++) ж»н» жеділік течнологняялр ((ТБ8. С’ОІ, 881) негліяде қд іы теан  
к»ркем»нердің жчңа т\-рі болып егептеледі Кейбір ідебиеттерде компкютерлік 
дшпіін. \\>Ь-шебер терминдері де кеідегеді

\\еЬ -дт яй н ш ы  деп. «детте, \ІеЬ-сапт д т ш м ы м е н  яннялыгуш ы бягдарлямашыны 
яй іады . Б ірақта оляр діпяіиш ен кптяи. ікүне.пік админ< тратор жвне бағдарламяшы 
мінііеттепін ле аткяиааы. К е іи е  гант мозеиятоііланы да \\еЬ-шг»ййншы а еа

Сурет 67 -  Электрондык окулык мэтіні

Терезедегі оқулық тарауларын жоғарыда еииатталған тэгтер 
көмегінде сипаттаймыз.

<ҺІт1>
<һеасі>
<теІа һйр-еяиіУ="Соп1:епІ-Тап§иа§е" сопіепІ="еп-и8">
<те!а һир-ециІҮ=="Сопі;епІ-Туре" сотепі='ЧехІ/һйпІ; 
сһаг8еі=шіпсіо\¥8-1251 ">
</һеасі>
<Ьоііу Ь§со1оі="#еаеаеа">
<Һ2 а1і§п=сспІсг>\ҮеЬ-құжат құру эдістері</һ2>
<р а1і§п="]ихіііу"> \ҮеЬ-құжаг файлдары .һйпі немесе .һііп 

кеңеймесі бар мэтіндік файлдар. Оларды құруда қарапайым 
мэтіндік редакторлардан пайдалануға болады. Мысалы: М8
\Үіікіо\¥8 ортасында Ыоіерасі (Блокнот) редакторы. Бірақта \УеЬ-
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құжаттарды арнайы НТМЬ-редакторларда құру ыңғайлы. НТМЬ- 
редакторлар екі топқа бөлінеді:

<1і>А8СІІ-редакторлар (А8СІІ-ес1іІог5, Зоигсе есііІогк);</1і>
< 1 і>\Ү Ү § I \Ү ҮО-редакторлар (\\/Ү31V/ҮС-едіСогк).</1 і> <Ьг></р> 
<р а1і§п="]іі5Іі!у"><Ь>А8СІІ-редакторлар </Ь>қарапайым 

мәтіндік редакторлар. Тек олар НТМЬ-құжаттарды құруға арналған 
қосымша мүмкіндіктерге ие. Оларға \¥еЬЬег, Масготесііа НотеЗіІе, 
Оагек\Үаге НТМЬ Аиіһог, \¥еЬЕсііі редакторлары жатады.<р>

<р аІіёп^ихиГу^хЬ^У/ҮЗІХҮ^&л-редакторлар^/Ь^ НТМЬ- 
құжаттарды дайындалу барысында терезеде көру, кұжатқа алдын- 
ала дайындалған шаблондарды қосу мүмкіндіғін береді. 
Редакторлар қосымша терезе - браузерлермен жабдықталған. 
Оларға МІСГО80Й ҒгопіРа§е, Ыеіхсаре Ыауі^аіог ОоМ редакторлары 
жатады.</р>

<Ь>\ҮеЬ-браузерлер </Ь>НТМЬ тілінде Іпіешеі желісіне арнап 
жазылған \¥еЬ-сайттар мен \ҮеЬ-құжаттарды парақтап керу, оқу 
мүмкіндігін береді. \ҮеЬ-браузерлер ішінде ең көп таралғандары 
№і8саре Ыауідаіог (Ыеіхсаре Соттипісаііопз) жэне Іпіетеі Ехріогег 
(М ІС Г080Й ).</р>

<р а1і§п="]и8ІіГу">НТМЬ тілінің мәтіндерді белгілеу 
нұсқаулары <Ь>тэг (1а§) </Ъ>деп аталады. Тэг символдар тізбегінен 
тұрады. Барлық тэг &#60; (кіші) символынан басталып, &#62; 
(үлкен) символымен аяқталады. Осы символдар ішіне қызметші сөз 
-  тэг орналасады. Әрбір тэг өзіне тэн бір арнаулы қызмет атқарады. 
Оларды жазуда бас эріпті де, кіші эріпті де қатар қолдануға болады, 
әріптер бірдей қабылданады. Браузер мэтінді монитор терезесінде 
көрсеткенде тэгтер бейнеленбейді, тек олардың құжат мэтініне 
тигізетін эсері ғана білініп тұрады. НТМЬ тілінің эрбір тэгі эдетте 
құжаттың белгілі бір бөлігіне ғана әсер етеді. Осыған орай екі тэг 
қатар қолданылады: бірі - тэгті ашады, екіншісі - жабады. Ашатын 
тэг белгілі бір нұсқауды бастайды, &#62; ал жабатын тэг - оны 
аяқтайды. Жабу тэгінің алдына / (қиғаш сызық) символы жазылуы 
тиіс. Кейбір тэгтер мағынасына орай жабылмауы да мүмкін.</р>

<р а1і§п="іи8ІіҒу">Тэгтердің мэтінге тигізетін әсерлерін 
түрлендіруде олардың атрибуттарынан пайдаланады. Әдетте 
<Ь>атрибуттар</Ь> ашылу тэгтерінде кездесіп, қосымша қызметші 
сөздерден тұрады. Көбінесе атрибуттар " (қос тырнақша) 
символдары ішіне жазылған мәнімен беріледі. Атрибуттың мэні



оның қызметші сөзінен = (теңдік) символы арқылы бөлініп 
жазылады </р>

<р а1і§п=",іи8Іііу">\¥еЬ-құжатта түсініктеме жазу үшін &#60;!~ 
соттепі: —&#62; тэгінен пайдаланамыз. Түсініктемеде жазылған 
мэтін немесе тэг өңделмейді, яғни браузер терезесіне шықпайды. 
Түсініктемені құжаттың кез келген жеріне жазуға болады.</р>

&пЬи; &пЬи; &пЬи; &пЬи;
<сспісг><а һгеі=іпсіех.Ыт1 Іаг§е1="_І:ор"> Юр </а></сеп(:ег> 
<М></іг></іаЫе><һг со1ог="808080" 8І2е="3" \уі(ііһ="80%"

></р>
</Ьос1у>
</һіт1>

<һіт1>
<һеас1>
<теІа ҺНр-ециіу="СопІепІ-Ьап£иа§е" сопіепІ="еп-и8">
< теіа ҺПр-едиіу="СопІ:епі-Туре" сопІепІ="іехІ/һ(:т1;

сһагхеІ=\\іпс1о\үк-1251 ">
<1іпк Іуре='Чех(:/с88" ге1="8іу1е8һееІ" һгеі="../1/8І:у1е.С88">
</һеаё>
<Ьоду с1а88='Топ1">
<һг со1ог="Ш000" 8І2е="3" ™ісһһ="80%" >
<Һ1 а1і§п=сепІег><ГопІ со1ог="#0000ГҒ'>іаүа8сгір1: тілінің

қарапайым элсменттері</іопС></һ 1 ><Һ2>
<р а1і§п="іи8ІіГу"><і>Алфавит.</і> ІауаЗсгірІ тілінің алфавиті 

төмендегі белгілерден тұрады:</р>
<и1><1і>26 латын алфавиті әріптері:: А, В, С, Ә, Е, Ғ, О, Н, I, Д, 

К, Ь, М, N. О, Р, (), К, 8, Т, \], V, \Ү, X, Ү, 2.</1і>
<Іі> 10 араб ңифрлары: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.</1і>
<1і>арнайы белгілер: </1і></и1> </р>
<ІаЫе а1і§п="ееп1:ег" \үіс1іһ="80%" Ьогсіег='Т">
<іг>
<1с1 \үіс1іһ=" 10%" а1і§п="сепіег"> + </Іс1>
<1ё \уіёіһ="45%" а1і§п="1ей"> қосу <Дс1>
<іс! \\'іс1Сһ=" 10%" а1і§п="сепіег"> ~ <Дс1>
<іё \үіс1іҺ="45%" а1і§п="1еЙ"> тильда <Дс1>

</Іг>
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< ІГ >

<іё \үісі1һ=" 10%" а1і§п="сеп1:ег"> - </Ісі>
<1сі \уісі1һ="45%" а1і§п="1ей”> алу </ісі>.
<1с1 \\'ісігһ=" 10%" а1і§п="сепІег"> ! </1сі>
<1сі \үісі1һ="45%" а1і§п="1ей"> леп белгісі <М>
</1г>
<іг>
<1сі \үіёіһ="10%" а1і§п="сеп1:ег"> * </Ісі>
<Іс1 \\'іс11һ="45%" а1і§п="1ей"> жұл^ызша </Іс1>
<Гсі шс1(һ="10%" а1іёп="сеп1ег"> @ </ісі>
<М \үісҺҺ="45%" а1і§п="1ей"> коммерциялық эт <М >
</№>
<1г>
<М \уідіһ="10%" а1і§п="сепІег"> / </ісі>
<1с1 \уі(1іһ="45%" а1і§п="1ей"> қисық сызық </Іс1>
<Іс1 \¥Іс1іһ=" 10%" а1і§п="сепІег"> # </М>
<1сі \үіс1іҺ="45%" а1і§п="сеп1ег"> нөмір белгісі <М >
</1г>
<1г>
<1сі ш іёіһ -'10%" а1і§п="сепІег"> = <М>
< іс і шіс11һ="45%” а1і§п="1ей"> тең <М>
<М \¥Іс11һ=" 10%" а1і§п="сеп1ег"> $ <М >
<1(1 \үіс1іһ="45%" а1і§п="1ей"> ақша бірлігі <М>
</Іг>
< ІГ >

<1сі \үісШі="10%" а1і§п="сеп1ег"> , </Ісі>
<іс! \уіАҺ="45%" а1і§п="1ей"> үтір <М>
<1с1 \уіс1іһ=" 10%" а1і§п="сеп1:ег"> % </Ісі>
<М \уіс1(:һ="45%" а1і§п="1ей"> пайыз </Ісі>
</1т>
<1г>
<1сі \үіс1іһ=" 10%" а1і§п="сеп1ег"> . < М >
<1сі \¥ІсЗіһ="45%" а1і§п="1ей"> нүкте </Іс1>
<1сі \үісі1һ=" 10%" а1і§п="сеп1:ег"> л </Ісі>
<Ісі \уісііҺ="45%" а1і§п="1ей"> көрсеткіш <М>
</іг>
< ІГ >

<1ё \үісііҺ="10%" а1і§п="сеп!ег"> : <М>

2 2 2



<1<і и--іёіһ="45%'' а1і§п="1еЛ"> қос нүкте </ісі>
<ісі тс1іһ~"10%" а1.і§п="сеіііег"> & </к!>
<ісі л¥Іс!іһ="45%" а1і§п="1ей"> амперсанд </іс!>
<Лг>
<іг>
<ісі чуісііҺ--" 10%)" а1щп="сепіег"> ; </ісі>
<іё  \л'ісііһ="45%" а1і§п="1ей"> нүктелі үтір </і<і>
<ісі \\'ісііһ=" 10%" а1і§п="сеп1:ег"> | </ісі>
<1сі шісИҺ="45%" а1І2П="іей"> т ік  таяқш а </ісі>
</іг>
<іг>
<ісі ш сііһ="10% " а1іёп="сепіег"> >  </і(і>
< іё  \үісііһ="45%" а1і§п="1ей"> үлкен  < /іё>
<і<і \үісііҺ ="10%" а1і§п="сепіег"> \  < /іё>
<і<І ’л,кііһ="45% " а1і§п="1ей"> кері қи сы қ сы зы қ < /іё>
</іг>
<іг>
<ісі \үідіһ="10% " а1і§п="сепіег"> < < /іё>
<ісі \\'ісііһ="45%" а% п="1еЙ"> кіш і </ісі>
< іё  \үісііһ=" 10%" а1щп="сепіег"> () </ісі>
<ісі шісі1һ=’'45%)" аііёп="1ей"> ж ақш а </ісі>
</іг>
<іг>
<ід\үісііһ="10% " а1і§п="сепіег"> ? </і<і>
<і<1 \үіёіһ="45% " аіі^п="1ей"> сұрак белгісі </ісі>
< іё  ші<і1һ="10%" а1і§п="сепіег"> [] </ісі>
<ісі шісііһ="45%" а1і§п="1ей"> тік жақша </М>
</іг>
<іг>
<ісі \уіёіһ="10% " аіі§п= ''сепіег"> _  </ісі>
<ісі шісііһ="45%" а1і§п="1ей"> сы зы қш а </ісі>
<1<1 тс ііһ = "1 0 % " а1і§п="сепіег"> {} </іс!>
<і<і \уісі1һ=”45% " а1і§п="1ей"> ф игуралы қ ж ақш а <Уіё>
</іг>
<іг>
<ід №ійіһ=" 10%" аіі§п""сепіег"> П </иі>
<і(і \уіаіһ="45%” аіщп="1еЙ"> бос орын </і<і>
<іс1 \үісііһ="10%" а1і§п="сепіег"> ‘ </ісі>
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<и! \үіс11:Һ="45%" а1іёп="1ей"> апостроф <М >
</*>
<іт>
<1(1 \̂ і<3іһ==" 10%" а1і§п="сепіег"> “ </1(1>
<1(1 \үісі1:һ="45%" аіщп - "1сЛ"> тырнақша </іё>
<1(1 \¥І(Ші="І0%" а1і§п="сепіег"> </((!>
<1(1 шіс11һ="45%" а1і§п="сеп<:ег"> <Д(і>
</іг> ;<
<ЛаЫе>
<р а1І2П='']и5Йіу">Тауа8сгір1 ишерпретаторы решстрды есепке 

алады, яғни бас жэне кіші әр ітерд і бөлек деп кабылдайды. 
Сонымен катар орыс немесе қазақ алфавиті әріптерін тек қана мэтін 
қатарында қолдануға болады. </р>

<р аіі§п="і и$Шу ”> Ал фавит белгілерінен қызметші сөз, 
идентификатор, литерал, оператор т.с.с. тіл элементтері 
Қ-Үрылады. </р>

<р а1і§п="]и8І:ііу"хі>Қызметші сөздер</і> деп Іа\'а8сгір1 тілінін 
жұмысына қажетті нұскауларды айтады. Әрбір сездің өз мағынасы, 
атқаратын қызметі бар. Қызметші сөздерді жұмыс барысында 
біртіндеп мағынасы қарай түсіндіріп отырамыз.</р>

<р а1і§п="Зи8іііу">Идентификатор дегі цифр немесе _ (сызыкша) 
белгісінен басталатын эріп, цифр жэне _ белгілерінің тізбегін 
айтады. Идентификатор - литерал, оператор, функция сияқты 
қарапайым элементтерді атауға кажет. Идентификаторды жазуда 
бас жэне кіші әріптер әртүрлі деп есептеледі. Сонымен катар 
идентификагор ретінде қызметші сөздерді қолдануға болмайды. 
Мысалы:<Ьг>

Дұрыс жазылған идентификаторлар:
<и1><1і>Іауа_8сгір1 -  сызыкша орынды қолданылған;</Іі> 
<1і>_а1 -  сызықшадан басталады;</1і>
<1і>Х -  латын әрібі қолданылған.</1і><Уиі></р>
<р а1і§п="] изІіГу">Қаге жазылған идентификаторлар: 
<и1><1і>Іауа-8сгірІ -басқа белгі қолданылған;</1і>
<1і>Ғог -  қызметші сөз; </1і>
<1і> 1 а — цифрден басталған;</1і>
<1і>Скрипт -орыс әріітгері қолданылған.</1іх/и1></р>
<р а1і§п="]и8Іііу"><і>Литерал</і> деп әдетте іауаЗсгірі тіліндс 

қолданылатын деректерді айтады. Литерал тұраі<ты және айнымалы
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деп екіге бөлінеді. Тұракты литерал деп скриптте мэні өзгермейтін 
деректі айтамыз. Ал мэні өзгеретін деректі айнымалы литерал 
дейміз. Литералдың атауы идентификатормен беріяеді. </р>

<р а1і^п ='^и8{ІІу"><і>Деректердің типтері.</і> іауаЗсгірІ тілінде 
колданылатын деректер типтерін қарастырайық:

<и1><1і>бүтін;</1і>
<1і>накты;<У1і>
<1і>логикалық;</1і>
<1і>қатарлық;</1і>
<1і>пи11.</1і></и1></р>
<р а1і§п='^изііІу''><і>Бүгін типті</і> деректерге бүгін сандар 

жатады. Сандар ондык, сегіздік жэне он алтылық санак жүйесінде 
берілуі мүмкін. Сегіздік санақ жүйесіндегі сандардың алдына 0 
(нел) таңбасы, ал он алтылык сандардьщ алдына Ох таңбасы 
жазылады. Мысалы: -100, 0175, ОхА І </р>

<р а1і§п=’')и$ііГу"><і>Накты типті</і> сандар екі түрде 
жазылады:

<и1х1і>түрақты нүктелі;</1і>
<1і>жылжымалы нүктелі.</1і></и1></р>
<р а1і§п=")и8ііҒу">Тұракты нүктелі сандар, нүктемен 

бөлектенген бүтін жэне бөлшек түрінде жазылады. Санда бөлшек 
белім болмаса да, нүкте қойылады. Мысалы: 3.1415, -100.

<Ьг>Жылжымалы нүктелі сандар, Е (үлкен эрін) символымен 
бөлектенген мантисса жэне дәреже түрінде жазылады. Мысалы: 1Е-
5, ЗЛ4ЕЗ.</р>

<р а1і§п=="з и$Шу" >< і>Лоіикалық тигггі</і> деректер тек қана 
Ігие (акиқат, 1) Гаіке (жалған, 0) мэндерін ғана қабылдайды.</р>

<р а1і§п==”]и8Ііі’у"><і>Қатарлык типке</і> мэтін жатады. Мэтін 
апостроф О  немесе кос тырнакша (“) ішіне жазылады. Мысалы: 
'ТигЬоРазсаІ тіліне ұксас”.</р>

<р а1і§п="]изі:ііу">іауа8сгірі тілінде қатарлық типке арнайы 
қызметші жэне баспаға шықпайтын символдарды енгізуге 
болады.</р>

<1аЫе а1і§п="сеп(:ег" \^ісіііі"50%" Ьопіег=’Т ">
<1г>
<Х(і \уісЙҺ="20%" а1І8п=”сеп.Іег"> \Ь </ісі>
<4сі шё1һ="80%" а1і§п="1ей"> бос орын (Ьаскзрасе) </1ё>
</1г>
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< ІГ >

<1(1 \¥Іс!і;Һ="20%" а1і§п=''сепІ:ег"> <Лсі>
<1ё \УІЛҺ="80%о" а1і§п="1ей"> ж аңа бетке өгу (Ра§еВо\¥п) </ісі> 
</іг>
<іг>
<іс! \уіЛҺ="20% " а1і§п="сепІег"> \п </М >
<1<1 \уід1һ="80%" а1і§п="1ей"> ж аң а қатарға өту </іс!>
</іг>
<1г> ч
< іё  \\'ісі1һ="20%" аіі§п="сеп1ег"> \г < М >
<(хі ші<ЙҺ="80%" а1і§п="1ей"> енгізу  (епіег) </і<і>
</4г>
<1г>
<1<1 \уі А һ="20% " а1і§п="сепІег"> \і <Л<1>
<Г<1 \уі<ііҺ="80% " а1і§п="1ей"> табупяция (ІаЬ) < М >
</Ьг>
<іг>
< іё  \үідіһ="20%і" а1і§п="сепіег"> \ ’ < М >
<1(1 \уіёіһ="80% " а1і§п="1ей"> апостроф  </ісі>
</<г>
<іг>
<1с! \үі<ііһ="20%" а1і§п="сепІег"> V’ < М >
<і<і \¥ісііһ="80%" а1і§п="Іей"> ты рнақш а < /іё>
</іг>
<1г>
<і<1 \үідіһ="20% " а1і§д="сепіег"> \\ </ісі>
<і<і шісһһ="80%" а1і§п="1ей"> кері қисык сызық (Ьаскзіаяһ)

< М >
</іг>
</іаЫе><Ьг>

* <ІаЫ е шісһһ=" 100%" Ьогёег="0">
<іг>
<і<1 \үісііһ="30" а1і§п="сепіег"> М ы салы : </ісі>
<і<і \уі<3іһ="50" а1і§п="1ей"> іпу ГіІе < М >
<ій 'Л'кііһ="300" а1і§п="1ей"> -идентиф икатор; </Ссі>
</іг>
<(т>
<ісі \¥І<ііһ="30" а1і§п="сепіег"> < М >
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<И \уіаіһ="50" а1і§п="1ей"> 12345 </Й>
<1(1 \үіс1гһ="300" а1і§п="1ей"> -бүтін сан; </1(1>
</1т>
< ІГ >

<1сі \уіЛҺ="30" а1І£п="сепІег"> </(с1>
<\й \үіаіһ="50" а1і§п="1еіі"> 1.2Е-4 </М>
<1с1 'Л 'іс ! іһ = "3 0 0 ">  -жылжымалы нүктелі нақты сан (1 ,2 * 1 0 < 5 и р > -  

4 < /8 и р > );< /іс 1 >
</іг>
<1г>
<1ё \уіс11;Һ=”30" а1і§п="сепІег"> </ісі>
<М \үіс1сҺ="50" а1і§п="1ей"> “Сауле” <М>
<1(1 \¥Ісііһ="300"> -қатар.<Лс1>
< /1 т >

</ІаЫе>
</һ2><сеп1;ег><а һгеіЧпсІех.һітІ 1:аг§еІ="_іор"> Бастапқы бетке 

</а></сепіег>
<һг со1ог="іТО000" 8Іге="3" \үіс1іҺ="80%" >
</Ьо^у>
</һіт1>

Байқасаңыз электрондық оқулық бірнеше файлдардан түрады. 
Мұндай электрондық анықтаманы офф-лайндық түрде пайдалану 
қолайсыз, электрондық оқулықты бір файлға жинақтау қажет. 
Электрондық оқулықты жинақтауды һіш2сһт-3.0.9.3-еп 
бағдарламасы арқылы амалға асырамыз. Бағдарлама опцияларын да 
осы терезеде анықтаймыз (сурет 68).

Бағдарламада Сотрііег, Сепегаіог, Есіііог, Бесотрііег, Ра§ез 
бөлімдері орналасқан. Бұлардың ішінде бізге қажеттісі Сотрііег 
опциясы. Осы опция көмеғінде электрондық оқулықты 
компиляциялайды. Бағдарламаның Сошрііег бөлімін ашып қажетті 
өрістерді толтырамыз (сурет 69).
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Сурет 68 -һ1т2сһт-3.0.9.3-еп бастапқы терезесі
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Ргезеі: ІНеІр ■*■] Ехіі

ТІІІе: СБІ-технологиясы а В ететЬ е і

Ноте: 1 & Н Іц

Оиіриі: С: МІзег^М) $ег\Р е8кІор\СВ 1 -текнологи: т 0 І »
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Сурет 69 -  Сотрііег терезесі
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Өрістерді толтыруда қажетті буманы, анықтама тақырыбын, 
бастапқы бет адресін көрсету қажет. Жинақталған файл кеңеймесі 
.сһш болады.

Сонымен қатар электрондық оқулықты компиляциялауда Каіаіа 
Зойшаге программасынан да пайдалануға болады (сурет 70).

АЬои( СвпегаІ іг^о | Ргоіөсі ҒіІе$ } Ма^іда^іоп | Зесигйу | Т ооІЬаг | Агіуапсегі | Сотрііе ) 

Рюіесі іпіо

вВоокМитЬег: |

: Вазіс ІгйогтаНоп

Ргоіей Тйіе: |\УеЬдиэайн~

Аиіһоі: [Ибрагимов Оспаиали

Е-тоіІ: |и$-іЬі@іатЫеі.г^ 

МеЬ: I
Оіһеі Н о іта ііо п

и  с1оп'( һауе Іо ҒШ аН (іеМ#, о ф  Ш *һо®е ҒіөісҺб уои (лйзһ Іо Ье
АІІ іНз ілІогтд(іоп у«П Ье іпсЫ егі іп 1һ« еЬоок1» АЬоиІ Вох. Үои 
гіоп'( һауе Іо I I  аН (іекІ5. 
іпсіисіесі іп уоьн еВоок.

Ф

Сурет 70 -Ыаіаіа 8ой\үаге терезесі

Программаның Ые\¥ Рго]ес1 опциясын ашып қажетті өрістерді 
толтырамыз. Өрістерді толтыруда қажетті буманы, электрондық 
оқулық тақырыбын, бастапқы бет адресін, автор туралы 
мәліметтерді көрсету қажет. Копиляцияланған файл кеңеймесі .ехе 
болады. Пайда болған электрондық оқулық браузерді қажет етпейді.

Құрылған электрондық оқулық келесі талаптарды 
қанағаттандырады:

• тұтынушы интерфейсінің ыңғайлы болуы;
• электрондық оқулық мазмұнын шапшаң өзгерту мүмкіндігі;
• оқулық мазмұнын импорттау жэне экспорттау функциясының 

дамығандығы;
• оқулық дайындауда Интернет-технологиялардың

қолданылуы.
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Электрондық оқулықтың компьютерге қоятын талаптары:
• ІВМ РС платформасындағы компьютері;
• М8 \УіпсІо\У8 ХР/7 операциялық жүйесі;
• 64 МЬ жедел жады;
• М8 Іпіешеі Ехріогег 5.0 браузері жэне жоғары версиялары;
• 8УОА-тақша (800x600, 65536 түстер).

Ч
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ЖЕКЕ Ж¥МЫСҚА ТАПСЫРМАЛАР

Тапсырма №1. Төменде берілген тақырьштарға сипаттама 
беріп, талдап, мысалдармен тусіндіріңіз. Тапсырманы орындауда 
график, кесте, диаграмма т.с.с. пайдалануға болады. Тапсырма 
презентация түрінде қабылданады (вариант бойынша):

1. Интернет компоненттері;
2. Интернет кызметтері ('Л,\\'ПЛ\ ҒТР, ІІкепеі, Теіпеі, Е-таі1);
3. Интернет хаттамалары (ТСР/ІР, НТТР, ҒТР);
4. \¥ \¥ \¥  кызметі;
5. Домендік адрестер;
6. Іздеу серверлері;
7. Интернетке қосылу әдістері (Қазақстан провайдерлері);
8. НТМЬ тілі тэгтері;
9. АЯСІІ-редакторлар;
10. ШҮЗШҮО-редакторлар;
11. \ҮеЬ-браузерлер;
12. ІР-адрес жэне ІІКЬ-адрес;
13. \ҮеЪ-юркат кұрылымы;
14. КОВ (ге<1, £гееп, Ыие) моделі;
15. С88-стильдер кестесі.

Тапсьгрма №2. НТМТ тілін пайдаланып езіңізге резюме 
жазыңыз (Блокнот редакторын пайдалану қажет). Тапсырманы 
орындаған кезде эртұрлі шрифттерді қолдана отырып, олардың 
түсін, өлшемін жэне шрифт түрін өзгертіңіз, фотосуретті 
пайдаланыңыз.

Резюме іөмендегі белімдерден тұрады;
•  тегі;
•  аты;
•  экесінің аты;
•  туылған жері;
• ұлты;
•  білімі;
• кәсіби біліктілігі;
•  білетін тілдері;
•  мекен-жай;
•  байланысу телефондары.
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Тапсырма №3, НТМЬ тілін пайдаланып браузер экранына 
келесі тізім шығатын \ҮеЬ-қүжат құрыңыз (вариант бойынша):

1. Топ студенттерінің тізімі;
2. Қалааралық телефон кодтарының гізімі;
3. Түркістан облысындағы аудандар тізімі;
4. Оқылатын пәндер тізімі;
5. Қазақстан университеттерінің тізімі;
6. Курстық жұмысты жазу үшін к^дцанылған эдебиеттер тізімі;
7. Компьютерлік багдарламалар тізімі;
8. Браузерлер тізімі;
9. Антивирустар тізімі;
10. Қазақстан қалаларының тізімі;
11. Бағдарламалау тілдерінің тізімі;
12. Футбол бойынша Қазақстан командаларының тізімі;
13. Көп қолданылатын сайттар тізімі;
14. ¥ялы  телефон шығаратын корпорациялар тізімі;
15. Іздеу серверлерінің тізімі.

Тапсырма №4. НТМЬ тілін пайдаланып кесте орналаскан \ҮеЬ- 
қүжат қүрыңыз. Тапсырманы орындагая кезде әртүрлі шрифттерді 
қолдана отьгрып, олардың түсін, өлшемін және шрифт түрін 
өзгертіңіз, суреттерден пайдаланыңыз. Кестенің ішіне берілген 
тақырып бойынша деректер шығатьш болсын (вариант бойынша):

1. Сабақ кестесі;
2. Футбол чемпионаты ойындарының кестесі;
3. Шахмат турнирі ойындарының кестесі;
4. Информатика пэні окытушысының сабақ кестесі;
5. Компьютерлік сыныпта өтетін сабақ кестесі;
6. Қала маңындағы жүретін автобустар қозғалысыньщ кестесі;
7. Қазақстан бойынша үшақтар қозғалысының кестесі;
8. Темір жол вокзалынан жүретін пойыздар қозгалысьпшң 

кестесі;
9. Календарь;
10. Компьютер дүкенінің прайс-листі;
11. Университет оқу үрдісінің кестесі;
12. Мекеменің жүмыс кестесі;
13. Студентгердің рейтинг кестесі;
14. Сессия нэтижелері кестесі;
15. Студент анкетасы.
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Тапсырма №5. НТМЬ тілін пайдаланып браузер экранына 
берілген тақырып бойынша жарнама мэтіні жэне баннер шығаратын 
\ҮеЪ-құжат құрыңыз (вариант бойынша):

1. Жоғары оку орнына түсуге шақыратын жарнама 
(мамандыктар тізімі, оку бөлімдері ~ кұндізгі жэне сырттай оқу, 
жеңілдіктер, қажетті кұжаттар, қабылдау мерзімі, мекен-жайы, 
байланыс телефоны және т.б.);

2. Атақты әншінің концертіне шақыратын жарнама (концерт 
өтетін уакыты мен орны, билет бағасы, өлеңдер тізімі мен 
орывдаушының фотосуреті жэне т.б.);

3. Компьютер сататын дүкеннен тауар сатып алуға шақыратын 
жарнама (дукенде сатылатын компьютерлер, олардың модельдері, 
техникалық сипаттамасы, түрлері, бағалары, шығарған фирманың 
аты, мекен-жайы, байланыс телефоны жэне т.б.);

4. Кинотеатрға кино көруге шақыратын жарнама (көрсетілетін 
кииофильмдер тізімі, сеанстар уақыты, билет бағасы, танымал 
киноактерлардың фотосуреті жэне т.б.);

5. Театрға спектакль көруге шақыратын жарнама (спектакльдер 
тізімі, уақыты мен орны, билет бағасы, актерлар фотосуреті және 
т.б.);

6. Супермаркеттен тауар сатьш алуға шақыратын жарнама 
(тауарлар тізімі, бағалары, жаңа тауарлар, жеңілдіктер мерзімі, 
тауар шығаратын атақты фирмалар, супермаркет бөлімдері және 
т.б.);

7. Спорт мектебіне шақыратын жарнама (спорттык секциялар 
тізімі, тренердің аты-жөні, спорт мектебінід атақты түлекгері, 
мекен-жайы, байланыс телефоны жэне т.б.);

8. Спорт жарысына шакыратын жарнама (мысалы -  футбол, 
қатысатын командалар тізімі, жарыстың өтетін уакыты мен орны, 
демеушілер тізімі, атақты ойыншылардың фотосуреті жэне т.б.);

9. Үялы телефон сататын дүкеннен тауар сатып алуға 
шақыратын жарнама (дүкенде сатылатын телефон түрлері, олардың 
бағалары, модельдері, шығарған фирманың аты, мекен-жайы, 
байланыс телефоны жэне т.б.);

10. Ән байқауына катысуға шақыратын жарнама (байқауға 
қатысатьш атақты эншілердің аты-жэні, жюри мүшелері, алдыңғы 
байқау жеңімпаздары, байқаудың өтетін уақьггы мен орны, 
демеушілер тізімі, баиланыс телефоны жэне т.б.);
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11. Айтыска шакыратын жарнама (катысатын ақындар тізімі, 
жеңімпаздарға арналған сыйлыктар, уақыты мен орны, билет 
бағасы, демеушілер тізімі жэне т.б.);

12. Әсемдік салонына шакыратын жарнама (көрсетілетін 
қызметтер тізімі, бағалары, мекен-жайы, байланыс телефоны және 
т.б.);

13. Әйелдер киімін сатып алуға шақыратын жарнама (тауарлар 
тізімі, бағалары, жеңілдіктер мерзімі, тауар шығаратын атақты 
фирмалар, дүкен бөлімдері, мекен-жайЗі, байланыс телефоны және 
т.б.);

14. Құрылыс материалдарын сатып алуға шақыратын жарнама 
(тауарлар тізімі, бағалары, тауар шығаратын атақты фирмалар, 
дүкен бөлімдері, мекен-жайы, байланыс телефоны және т.б.);

15. Банк кызметіне арналғаи жарнама (кызметтер тізімі, кредит 
жэне депозит түрлері, пайызы, жеңілдіктер мерзімі, банк 
филиалдары, мекен-жайы, байланыс телефоны жэне т.б.).

Тапсырма №6. НТМЬ тілін пайдаланып берілғен тақырып 
бойынша \¥еЪ-сайт күрыңыз. Тапсырманы орындаған кезде түрлі- 
түсті шрифттерден, қалынтардан, кестелерден, фреймдерден, 
баннерлерден, суреттерден пайдаланыңыз (вариант бойынша);

1. АҚ «Қазақтелеком»;
2. АҚ «Шымкент шина»
3. АҚ «Су ресурстары - Маркетинг»;
4. АҚ «Қазпошта»;
5. «Астана моторс» автосалоны;
6. ЖШС «Шымкент жарык»;
7. «Рамстор» дүкендер желісі;
8. «Қала экімшілігі»;
9. «Интернет-дүкен»;
10. №1 облыстық дарынды балалар лицейі;
11. №69 экономика жэне қүқық лидейі;
12. «Информатика» кафедрасы;
13. «Жиһаз дүкені»;
14. «Әсемдік салоны»;
15. «Рахат» кондитер фабрикасы;
16. Еркін тақырып (студент сүранысы бойынша).
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Тапсырма №7. Құрылған \ҮеЬ-сайтқа арнап, Блокнот
редакторында ту.скк каскадты стильдер кестесі файлын құрыңыз. 
Құрылған ту.сз8 файлын гипермәтіндік кұжатка енгізіңіз (вариант 
бойынша).

Тапсьірма №8. Құрылған \ҮеЬ-сайгқа объекттер (.Іаүа-
скрипттер, клиптер, апплеттер) енгізіп, сайтты безендіріңіз (вариант 
бойынша).

Тапсырма №9. Арасһе жүйесін жэне РНР проңессорын
орнатыңыз (Оеп\үег немесе Іоотіа жүйелерін де қолдануға болады).
Қүрылган \¥еЬ-сайтқа РНР-скриптті енгізіп, браузерде жүмысын 
қадағалаңыз (вариант бойынша).
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. \УеЬ-кұжатының файл кеңеймесі (ехіепкіоп) каііЛМЙ?
a) .ррі
b )  .Х І8

c) .Ьтр 
(1) .ёос
е) .һ іті {

2. ТСР/ІР деген не?
a) деректер алмасуға арналған стандарт хаттама
b) техникалық, профаммалық және информаңиилМК
c) физикалық адрестерге сэйкес домендік адрсстор жү 
(1) гипермэтіндік белгілеу тілі
е) Іпіегпеі ресурстарын қарау браузері

3. Іпіегпеі қызметтері:
a) йр, Іеіпеі, Е-таі1
b) ш , ги, кг, ик
c) һир, Лр, ітар , рорЗ 
й )  сот , есіи, §оү, п с і
е) І т е т е і  Ехріогег, Ыеіясаре Ыауі§аЮг

4. ІЛІЬ-адресті көрсет:
a) \ү\у\у.ик§и.к2
b) 192.168.32.1.
c) пиг1ап@гейіп£.Ъа11.ко8 
(1) һир://\^\үш.
е) е<>Ьо1@а§аі.ке1е.іаІіг

5. ІР-адресті көрсет:
a) 192.168.32.1.
b) \у\у\у.ик§и.к2
c) пиг1ап@ Ъев.коуір.Ьег 
«3) һ11р://\^\\чу.
е) е^Ьо1@$һраг§а1капі.]а5Іг

6. Аймақтық домен аттары:
a) и8, ги, кг
b) сот , ейи, §оу
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і ) ІіИр, йр, ітар 
(I) \ү\ү\ү, йр, Іеіпеі 
і1) І;,-таі1, йвепеі, ІЗР

7. Қі.гшет бабына н егізд ел ген  домен аттары:
іі) соіті, ейи, §оу, пеі
|>) их, ги, кх, ик
г ) ІіНр, Йр, ітар , рорЗ
і і ) \.\ '\\л ү , йр, Іеіпеі, Е - т а і І
г) Іиіегпеі Ехріогег, Ы еіксаре Ыауі§аІог

8 I ідеу серверлері: 
п) \у\ү\у.гатЫег.ги уапсісх.ги
Ь) \ү\ү\ү.геІега(.ш ШУ\^.Ъагаг.пеІ 
г) \\\у\ү.пигка1.к2 \\Г'Л'М/.І с  1 ссоіп.кг 
(I) \ү\ү\ү.таі1.ш \ү\ллү.ок.к2: 
г ) \ү\ү\ү.кһаЬаг.кг \у \уу /. ргекісіепі.к/

ч Ііраузерлер:
и) Іпіегпсі Ехріогег, О р е г а ,  Могіііа ҒігеҒох
|і) ия, ш, к/, ик
і ) Іііір, йр, ітар, рорЗ
(I) йр, гсіпеі, Е - т а і І
г ) сот, есіи, §оу, пеі

10. ’)лектрондық п о ш т а  адресі:
іі) ішг1ап@таі1.ш
І>) \ү\ү\у. кагаік.кх
« ) 192.168.32.1.
іі) Іі11р://\у\ү\у.
г) г.чЬо1@оауаЬі.каІ8І

I I I  рафикалық ф а й л д ы ң  форматын көрсет: 
и) ірсц, §іі", Ътр
Ь) (Іос, гй-, сіоі 
і ) і;іг, /ір, ад 
(I) е\е, сот , Ьаі
г ) \1х, 1x1, Ітр

237



12. Пиксел деген не?
a) графикалық режимдегі экрандағы ең кіші элемент
b) кішкене төртбұрышты элемент
c) растрлық элемент 
сі) графикалык режимдегі нұкте 
е) графикалық режимдегі сәуле

13. Растр деген не?
a) пикселдер матрицасы ^
b) монитордағы жарық шығарушы нүктелер
c) бейненің форматы 
ф  суреттің форматы 
е) бейне сапасы

14. Интернет желісінде электрондық поштаның адресі берілгеи! 
и8ег_пате@таі1.ги Тұтынушының логині қандай?

a) и§ег_пате
b) ш
c) @изег_пате 
й) таіі.ш
е) икег_пате@ таіі.ш

15. НТМЬ тегі деген не?
a) НТМЬ тілі нұсқаулары
b) НТМЬ -құжат беттері
c) НТМЬ -гипермэтінді белгілеу тілі 
сі) НТМЬ -құжаттар іздеу сервері
е) НТМЬ -деректер алмасуға арналған стандарт хаттама

16. Қандай атрибут түсті анықтайды?
a) соіог
b) 8Іге
c) \¥ІСІіҺ 
(1) һеі§һі 
е) Ііііе

17. <һ1т1>...</һ1т1> тэгі не үшін қолданылады?
a) НТМЬ-құжатты ашып жабу үшін
b) ені бойынша түзету
c) тақырыпты бейнелеу үшін
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сі) абзацты бейнелеу үшін 
е) шрифтгармен жұмыс істеу үшін

18. <Ьг> тэгі нені білдіреді?
a) жаңа жолға өту
b) абзадтың бейнеленуі
c) тақырыітгың бейнеленуі
а) шрифт өлшемі
е) көлденен түзу сызыкты салады

19. У/еЬ-күжатқа сурет қандай тэг арқьшы қойылады?
a) < іт § >
b ) < һ іт1 >
c) <Ьоду> 
сі) <һеас1> 
е) <Ьг>

20. \\7еЬ~күжатқа кесте қандай тэг арқылы қойылады?
a) <іаЫе>
b) <һеад>
c) <Ш1е> 
й) <Ьосіу>
е) <ітп§>

21. <р>.. .</р> - тэгтері нені анықгайды?
a) абзад
b) сол жақтан бос орын қалдыру
c) күжат тақырыбы
д)тэг агрибуты
е) шрифт өлшемі

22. Іауа8сгірі-те (!= ) амалы нені білдіреді?
a) тең емес
b) кіші
c) үлкен
сі) қатаң түрде тең 
е) Гаізе
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23.РНР-скриігг нәтижесін көрсетіңіз 
<?
Ғипсііоп §еІ кига ($уаг)
{
$уаг=$уаг+5; 
геШпп $үаг;
}
$пе\ү уаг =20; 
есһо(§еІ хит($пе\¥ \'ах));
?> <

a) 25
b) 20
c)0
д)5
е) іаізе

24. <ҺІ аІі§п = сепіег>.. .</һ!>. Бұл жазу нені білідіреді?
a) центрге түзету
b) еніне түзету
c) оң жаққа түзету 
ё) сол жакқа түзету 
е) жалпы түзету

25. <Ьосіу>.. .</Ьо<1у> тэгі не үшін колданылады?
a) кұжат денесінің басы мен аяғын аныктайды
b) ені бойынша түзету үшін
c) абзацтарды сипаттау үідін
сі) суреттерді орналастыру үшін 
е) кұжат такырыбын орналастыыру үшін

26. <һі>...</һі> тегі не үшін қолданылады?
a) такырыпты бейнелеу үшін
b) абзацті бейнелеу үшін
c) шрифттармен жүмыс істеу үшіи 
й) суреттерді орналастыру үшін
е) ені бойынша түзету
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27. Бас шрифтгі аныктау ушін қандай тэг қолданылады?
a) <Ьазе&пІ>
b) <ҺІга1>
c) <Ъосіу> 
сі) <һеасі> 
е) <іШе>

28. Түсті аныктау қандай символдан басталады?
a) #
b) ?
c) *
а)$
е)@

29. Ъ§со1ог атрибуты нені береді?
a) фон түсін анықтау
b) шрифтті орнату
c) абзадты анықтау
(і) тақырыпты бейнелеу
е) графикалық объекттерді орналастыру

30. Гиперсілтеме қандай тэі аркьшы қойылады?
a) <а>
b) <һіт1>
c) <Ъосіу>
(1) <һеасІ> 
е) < іт§>

31. КОВ моделіне 0,255,0 параметрлері койылса, экранда 
қандай түс пайда болады?

a) жасыл
b) қызыл
c) ақ 
сі) көк 
е) сары

32. К/ЗВ моделінде негізгі түстер ретінде:
a) қызыл, жасыл, көк
b) көгілдір, күлгін, сары
c) қызыл, көгілдір, сары
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(і) күлгін, сары, кара 
е) қызыл, сары, қара

33. Модемнің ең маңызды параметрі:
a) жылдамдық
b) өнімділігік
c) биттер саны 
сі) такт жиілігі 
е) разрядтылық

34. Модем жылдамдыгыньщ олшем бірлігі:
a) бит/сек
b) файл/сек
c) символ/сек 
ф  МГц
е) пиксел/дйюм

35. \ҮеЬ-құжатты көруге арналған бағдарламаның жалхш атауы:
a) Вгоу/зег
b) ШепеІ:
c) Е-таі1 
с1)\\ГУ/\Ү
е) ҒТР
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ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша 1 -  Аймақтык домен атгары

АҒ А&һашзіап ОК. Огеесе РЕ Реги
АЬ АІЪапіа ОЬ Огеепіапсі РН Рһііірріпек
Б 2  Аікегіа ОБ Огепасіа РІЧ Ріісаіп)
А8 Атегісап 8атоа ОР Оиасіеіоире РЬ Роіапсі
АБ Апдогта ОІІ Оиат РТ РогШкаІ
АО Апкоіа ОТ Оиаіешаіа РК. Риегіо Кісо
АІ АпкиіІІа ОЫ Оиіпеа ОА Оаіаг
АО Апіагсііса 0\Ү  Оиіпеа-ВІ88аи КЕ Ке'ипіоп
АО Апіщиа апсі ВагЬисіа ОҮ Оиуапа _ КО Котапіа
АК. Агвепіта НТ Наііі КІІ Кшвіап Ғесіегаііоп
АМ Агтепіа НМ Неагсі апсі МсОопаЫ 

І8Іап(І8
К\У Клүапсіа

А\Ү АшЪа НМ Нопсіига» 8Н Заіпі Неіепа
А(і Аи.чігаііа НК Ноп& Копй КЫ 8аіп( КіНз апсі Ыеуіх
АТ Аикігіа НІІ Нипкагу ЬС 8аіпІ Ьисіа
А 2 АхегЪацап 18 Ісеіапё РМ 8аіпі Ріегге ап<і 

Мічиеіоп
ВЗ Ваһатак ІЫ Іпсііа УС 8аіпі У іпсет апсі Іһе 

Огепасііпез
ВН Ваһгаіп Ю Іпсіопсяіа \¥ 8  8атоа
В О Валйіасіезһ ІК Ігап 8М 8ап Магіпо
ВВ ВагЬа<І05 10 Ігая 8Т 8ао Т оте апсі 

Ргіпсіре
ВҮ Веіагия ІЕ Ігеіапс! 8А 8аисіі АгаЬіа
ВЕ Веійіит Іһ І8гае1 8Ы 8епека1
В 2 Веііге ІТ Иаіу 8С ЗеусһеІІез
ВІ Вепіп ІМ іатаіса 8Ь Зіегга Ьеопе
ВМ Вегпіийа ІР Іарап 8 0  8іп§ароге
ВТ Вһиіап Ю Іогсіап 8К  81оуакіа
ВО Воііуіа К 2 Кагакһзіап 81 Зіоүепіа
ВА Возпіа-Негсейоуіпа КЕ Кепуа 8В 8оІотоп Ыапск
ВУ/ ВоІ8\уапа КІ КігіЬаІі 8 0  8ота1іа
ВУ Воиуеі Ікіапсі КР Когеа 2А  Зоиіһ Аігіса
ВК. Вгагіі КК. Когеа (КериЫіс оі) 81І Ғогтег Зоүіеі Ііпіоп
10 Вгііікһ Іпёіап Осеап 
Теггііогу

КЛҮ Кии/аіі Е8 8раіп

ВЫ Вгипеі Багивкаіат КО Куг^угяіап ЬК 8гі Ьапка
ВО ВиІ§агіа ЬА Ьао Реоріе'8 

Ветосгаііс КериЫіс
8 0  8иёап
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ВҒ Вигкіпа Ға$о І .У [,аі\'іа 8К Зигіпате
ВІ Вигшкіі ЬВ ЬеЬапоп 81 8уа)Ьаяі апсі Іші 

Мауеп І8Іап<із
КН СатЬосііа І_8 Ьевоіһо 82  Зугагііаті
СМ Сашегооп ЬК ЬіЬегіа 8Е 8«есіеп
СА Сапагіа ЕҮ ЬіЬуап АгаЬ 

.Іатаһігіуа
СН Зшіігегіапсі

СУ Саре Уегёе Ы Ьіесһіепяіеіп 8Ү Зугіа
КҮ Саутап Ізіапсі.ч Ы  Ьііһиапіа Т\У Таі\үап, Ршуіпсе оГ

Сһіпа
СҒ Сепігаі АҒгісап 
КериЫіс

Ш  ЬихетЬоигё ' 'П Та)ікІ8іап

ТОСҺай МО Масаи Т2 Тапгапіа
СЬ Сһііе ?? Масесіопіа ТН Тһаііапсі
СЫ Сһіпа МО Мас1а§азсаг ТОТово
СХ Сһгібйтаз І8Іап(1 М \¥ Маіачуі ТК Токеіаи
СС Сосо$(КееІіп£) 
Ыапсія

М Ү Маіавіа ТО Топ§а

СО СоІошЬіа М V Ма1сііуе8 ТТ Тгіпісіасі апсі ТоЬа^о
КМ Сотогоз МЬ Маіі ТЫ ТипІ8Іа
СО Соп£о МТ Маііа ТК Тигкеу
СК Соок (віапсік МН Магзһаіі ізіагкіз ТМ Тигктепізіап
СК С ош  Кіса М() Магііпіцие ТС Тигкз апсі Саісоя 

Ізіапсія
Сі Соіе сі'Іл'оіге МК Маигііапіа I  V Тиуаіи
НК Сгоаііа МІІ Маигіііик ІІО Іі^апсіа
СОСаЬа МХ Мехісо У А ІІкгаіпе
СҮ Сурш8 ҒМ Місгопезіа АЕ Ііпііесі АгаЬ Етпігаіе»
С 2 Сгесһ КериЫіс МІЗ Моісіоуа ІЖ  Шіісс] К т в ё о т
ГЖ Оептагк МС Мопасо ІІ8 Ііпііесі Зіаіез

БІ О і̂ЬоиІі ММ Моп§оііа ІІМ Ііпііесі Зіаіев Міпог 
Оиііуіпк Ізіагміз

ОМ Оотіпіса М8 Мопі8еггаі ОҮ Іігикиау
ОО Оошіпісап КериЫіс МА Могоссо ІІ2 ІігЬекізіап
ТР Еазі Тітог М2. МогатЬіяие VII Уапиаіи
ЕС Есиасіог М.М Муаатаг УА Уаіісап Сііу Зіаіе
ЕСЕ^УРІ І^А ІЧатіЬіа УЕ Үепегиеіа
5У Е1 8аһ'асіог N11 Ыаиги УІчІ Уіеіпат
О р  Ечиаіогіаі Оиіпеа ИР ЫераІ \¥Ғ \¥а1іік & Ғиіипа 

Ікіапсік
ЕЕ Езіопіа N 1 Меіһегіашіч ЕН МУеяіет Заһага
ЕТ Еіһіоріа А^ Ыеіһегіапсіз Апііііек ҮЕ Ү етеп
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ҒК Ғаікіапё Ізіапсіз ТМТ Ыеиігаі 2опе 
(Ьеіүуееп 8аисіі АгаЬіа & 
Ігач

ҮІЛ Үи^озіауіа

ҒО Ғагое Ізіапсіз N 0  Ыеш Саіесіопіа 2К  2аіге
ҒІ Ғці N 2  ІМеүу 2еа1апс1 2М 2атЬіа
ҒІ Ғіпіапсі N1 Иісагадиа 2 \¥  2ітЬаЬ\үе
ҒК Ғгапсе ^ Е  ТЧі§ег
СҒ Ғгепсһ Сиіапа N 0  Ыі^егіа
РҒ Ғгепсһ Роіупезіа ^иіМіие
ТҒ Ғгепсһ 8оиІһегп 
ТеггіІогіе$

ІМҒ Могіоік Ізіагій

СА ОаЬоп МР Ыогіһегп Магіапа 
Ізіапсіз

СМ ОашЬіа N 0  ІМогууау
ОЕ Сеогдіа ОМ Ошап
БЕ Сеппапу РК Ракізіап
УО Үіг§іп Ізіапсіз 
(Вгііізһ)

Р\Ү Раіаи

VI УІГ8ІП Ізіапсіз (У.8.) РА Рапагпа
ОН Оһапа РО Рариа № \ү Оиіпеа
01 ОіЬгаІІаг РҮ Рага§иау

Қосымша 2 -  Қазақша әріп кодтары

Бас әріп код Кіші әріп код

Ә &#1240; э &# 1241;

Ө &#1256; 0 &#1257;

Ң &#І 186; н & #1187;

Қ & #1178; к &#1 179;

Ғ & #1170; ғ & #1171;

Ү & #1198; Ү & #1199;

Ү &#1200; ¥ &#1201;
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