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Тема: Створення електронного магазину за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

Мета: Набути уміння використовувати інструментальні засоби створення систем ЕК 

(електронних магазинів), використовувати базовий код фреймової структури 

документів для створення складних web-сторінок.  

  

Фрейми призначені для того, щоб розділити вікно браузера на декілька частин, в 

кожній з яких може показуватися інформація з різних джерел. Головне достоїнство фреймів і 

полягає в цьому - на одній сторінці може бути об'єднана інформація з декількох сторінок. 

Крім цього, завдяки фреймах немає необхідності включати в кожну сторінку сайту деякі 

елементи, які однакові на всіх сторінках, наприклад, меню або логотип. Такий елемент 

міститься в окремий фрейм і вміст його не змінюється в той час, як з вмістом інших фреймів 

на сторінці може відбуватися що завгодно. Однак, у фреймів є і недоліки. Часто буває 

складно підібрати для фрейма потрібний розмір і через це може виникнути необхідність 

використовувати смуги прокрутки, щоб побачити весь вміст фрейма. Крім цього, у 

відвідувача вашого сайту може бути низький дозвіл екрану, що також призведе до появи 

смуг прокручування. Самий неприємний недолік фреймів в тому, що деякі пошукові системи 

і каталоги відмовляють у реєстрації сайтам, які використовують фрейми.  

Фрейми створюються за допомогою тегів <FRAMESET> і <FRAME>.  

<FRAMESET> - Дозволяє сформувати набір фреймів, що поділяють простір робочої 

області на стовпці і рядки.  

У дескрипторі <FRAMESET> необхідно визначити ширину висоту всіх рядків і 

стовпців. Значення задаються в пікселях, відсотках або за допомогою символу зірочки - це 

говорить про те, що розміри визначаються щодо решти фреймів сторінки.  

<FRAME> - Визначає вміст і структуру конкретного фрейму. Необхідний атрибут 

фрейму - атрибут "src".Він задає джерело для вмісту фрейма.  

Приклад використання фреймів:  

<html> 

<head> 

<title> Приклад використання фреймів </ title> 

</head> 

<frameset rows="300,100"> 

<frame name="1" src="1.html"> 

<frame name="2" src="2.html"> 

</frameset> 

</html> 

За замовчуванням, смуги прокрутки у фрейму з'являються тільки у випадку, коли 

вміст джерела не поміщається у фрейм. Однак, ви можете заборонити появу смуг 

прокручування за допомогою атрибуту “scrolling”. Це атрибут може приймати значення 

“yes” і “no”. Для того, щоб заборонити зміну розмірів фрейма використовуйте атрибут 

noresize. Це заборонить користувачеві змінювати вигляд сторінки. За замовчуванням, 

ширина рамки фреймів - 6 пікселів. Змінити ширину рамки або прибрати її зовсім можна за 

допомогою атрибуту “border” і “frameborder”.  

Для того, щоб задати поля всередині фреймів необхідно використовувати атрибути 

“marginwidth” і “marginheight” для лівого / правого полів і верхнього / нижнього полів 

відповідно.  

Теоретичні відомості 

ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 12 
ПР - 29 

№ 
питання 

Відповідь 
№ 

питання 
Відповідь 

1 b, d, e 7 співавтором 
2 a, b, d, e 8 d, a, c, b, e 
3 b 9 1-c, 2-a, 3-b 
4 1-c, 2-b, 3-d, 4-a 10 b, a, d, c 
5 a 11 c 
6 читачем 12 b 
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Крім звичайних фреймів, для того щоб вставити на сторінку вміст іншої сторінки, 

можна використовувати плаваючий фрейм. Він створюється тегом <IFRAME> і не вимагає 

окремої сторінки з описом структури фреймів. Ви можете створити плаваючий фрейм в 

будь-якому місці сторінки і задавати його розміри атрибутами width і height.  

 

 

Завдання 

Структура сторінки повинна передбачати 4 фреймові елементи: 

 фрейм “Text” повинен бути цілком заповнений текстом згідно 

виданого завдання та відповідати йому; 

 у фреймі “Menu” необхідно передбачити пункти меню згідно 

інформації у фреймі “текст”. Мінімальна кількість пунктів меню 

(посилань) – 5; 

 фрейм “Banner” повинен містити графічну  візуальну інформацію 

згідно тематики з елементами реклами або оголошень.; 

 фрейм “Logo” повинен передбачати чітке та зрозуміле представлення 

підприємства і його слід створити згідно тематики завдання   

Всі етапи роботи зі створення сторінки на основі фреймів повинні бути описані з 

використанням скріншотів та підписані згідно етапів. 

Порядок виконання 

1. Приклад створення складної сторінки. Припустимо, ми хочемо зробити 

таку сторінку: вікно, яке складається з лівого фрейму шириною 200 пікселів, що 

містить меню, і правого з якимось текстом. Причому в лівому фреймі вгорі повинен 

бути логотип висотою в 150 пікселів (придумати та створити власний логотип), 

розміщений в окремому фреймі, а в правому низу – банер (зображення шириною на 

весь фрейм, який необхідно підібрати згідно логотипу), який при скролінгу правого 

вікна весь час буде залишатися на місці. Також слід передбачити меню сторінки, а 

також основний текст фрейму.  

 

Результат: 

 

Logo 

Text 

Menu 

Banner 

   <frameset cols="200,*"> 

     <frameset rows="150,*"> 

 

       <frame src="logo.html"> 

       <frame src="menu.html"> 

     </ Frameset> 

     <frameset rows="*,70"> 

       <frame src="text.html"> 

 

       <frame src="banner.html"> 

     </ Frameset> 

   </ Frameset>  

Рис. 12.1 Структура сторінки 
Розглянемо атрибути тегів <frameset> і <frame>. Перший з них, <frameset> - 

парний тег, тобто він обов'язково повинен мати закриваючий його тег. Обов’язкове 

використання атрибутів: 

Завдання до виконання практичної роботи 
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 cols і rows - застосування і можливі значення цих атрибутів були розглянуті 

вище.  Не рекомендується одночасне використання 

аттрибутов cols і rows, тобто в деяких браузерах конструкція <frameset 

cols="50%,50%" rows="30%,70%"> може призвести до непередбачуваних 

результатів; 

 border = "x" - товщина рамок фреймів в пікселях; 

 frameborder = "no | yes" або "0 | 1" - визначає відсутність (no або 0) або 

наявність (yes або 1) рамок в певному фреймсеті. Наприклад, в 

попередньому прикладі можна було б прибрати тільки рамки між банером і 

текстом і між логотипом і меню, а між лівим і правим фреймами залишити; 

 bordercolor = "# hhhhhh" - колір рамок. Значенням може бути 

шістнадцятирічне число або зарезервоване слово (red, blue, teal, olive і т.д.); 

 Можливе використання тегу <frame> , що може передбачати такі атрибути: 

 src = "ім'я" - вказує браузеру, що і звідки треба завантажувати в даний 

фрейм; 

 name = "ім'я" - привласнює ім'я фрейму. Дозволяє управляти даними 

фреймом з інших. Наприклад, клік по посиланню в одному фреймі буде 

викликати завантаження сторінки в іншому фреймі; 

 marginwidth = "x" - величина відступу вмісту фрейма (тексту, графіки і т.п.) 

від кордонів по горизонталі. Виражається в пікселях, мінімальне значення 1; 

 marginheight = "y" - величина відступу по вертикалі. Мінімальне значення 

також 1; 

 scrolling = "yes" - визначає наявність смуг прокручування у даного 

фрейма. Можливі значення атрибута: 

 yes - смуги прокручування присутні обов'язково; 

 no - смуги прокручування відсутні завжди - незалежно від того, 

розміщується документ в фреймі цілком чи ні; 

 auto - автоматичний режим (значення за замовчуванням): смуги 

прокручування з'являються за необхідності, тобто якщо документ 

не вміщається в кадр; 

 noresize - наявність цього атрибута забороняє зміну розмірів фрейма 

користувачем (зазвичай будь-яку межу фрейму можна з легкістю 

перемістити мишкою). 

Як зазначалося вище, атрибут “name” тега <frame> дозволяє застосувати до 

кожного фрейма своє ім'я, що дозволяє керувати вмістом одного фрейма з 

іншого. Приклад: 

 

Меню Розділ 1 

У лівому фреймі у нас меню, а в правому - розділ 

перший: 

   <frameset cols="200,*"> 

   <frame src="menu.html"> 

   <frame src="razd1.html" name="content"> 

 

   </ Frameset>  

Рис. 12.2 Фрагмент фреймів 

Правому фрейму слід присвоїти ім'я "content" (можна будь-яке інше). Тепер 

необхідно створимо файл “menu.html”, це буде меню для лівого фреймa: 



ПР-12 4 

<html> 

<head> 

<title> menu </ title> 

</head> 

<body> 

<a href="razd1.html" target="content"> Розділ 1 </a> 

<br> 

<a href="razd2.html" target="content"> Розділ 2 </a> 

<br> 

<a href="razd3.html" target="content"> Розділ 3 </a> 

<br> 

<a href="razd4.html" target="content"> Розділ 4 </a> 

<br> 

</body> 

</html> 

Тепер клік по посиланню "Розділ 2" викличе завантаження 

сторінки"razd2.html" в фреймі з ім'ям "content" (т.б. в правому фреймі). При 

відсутності атрибута “target” завантаження сталося б у лівому фреймі, де знаходиться 

саме посилання. Цей атрибут в цьому прикладі можна вказати тільки один раз - як 

атрибут тега <base>, тобто всі посилання за замовчуванням будуть завантажуватися в 

фреймі з ім'ям "content". У такому випадку текст буде мати вигляд: 

<html> 

<head> 

<title> menu </title> 

</head> 

<body> 

<base target="content"> 

<a href="razd1.html"> Розділ 1 </a> 

<br> 

<a href="razd2.html"> Розділ 2 </a> 

<br> 

<a href="razd3.html"> Розділ 3 </a> 

<br> 

<a href="razd4.html"> Розділ 4 </a> 

<br> 

</body> 

</html> 

Крім імені фрейма значенням атрибута “target” може бути одне з наступних 

зарезервованих слів, які необхідно застосувати та виконати на власному прикладі: 

 blank - браузер повинен відкрити нове вікно і завантажити в нього 

документ (на який було посилання) - зазвичай використовується для того, 

щоб відвідувач не йшов по посиланню з вашого сайту; 

 top - браузер повинен завантажити документ у цьому ж вікні, попередньо 

очистивши його від усіх фреймів - атрибут з цим значенням треба вказувати 

обов'язково, якщо ви робите посилання на інший сайт з фрейма. В іншому 

випадку цей сайт буде завантажений в фреймі;  
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 self - документ завантажується в тому ж фреймі, де знаходиться саме 

посилання. Може знадобитися в разі, якщо в тексті є рядок                       

<base target="імя_фрейма">; 

 parent - документ завантажується в батьківський фреймсет поточного 

фрейма. 

2. Структура створення фреймів: 

Фрейм “index.html”: 

<html> 

  <head> 

  <title>Страница с фреймами!</title> 

  </head> 

  <frameset cols="200,*"> 

    <frameset rows="150,*"> 

      <frame src="logo.html"> 

      <frame src="menu.html"> 

    </frameset> 

    <frameset rows="*,70"> 

      <frame src="text.html" name="content"> 

      <frame src="banner.html"> 

    </frameset> 

  </frameset> 

  </html> 

Фрейм “ logo.html ”: 

<html> 

<head> 

<title>фрейм</title> 

</head> 

<body background="2.jpg"> 

LOGO 

</body> 

</html> 

Фрейм “ banner.html”: 

<html> 

<head> 

<title>фрейм</title> 

</head> 

<body bgcolor="blue"> 

БАНЕР 

</body> 

</html> 

Фрейм “ menu.html”: 

<html> 

<head> 

<title>menu</title> 

</head> 

<body bgcolor="#A0BEC4"> 

<h3> Меню </h3> 

<a href="text.html" target="content">Головна</a> 
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<br> 

<a href="razd1.html" target="content">Раздел 1</a> 

<br> 

<a href="razd2.html" target="content">Раздел 2</a> 

<br> 

<a href="razd3.html" target="content">Раздел 3</a> 

<br> 

<a href="razd4.html" target="content">Раздел 4</a> 

<br> 

</body> 

</html> 

За таким самим принципом створити фрейми “ text.html”, “razd1.html ”, 

“razd2.html”  і т. д. Кількість найменувань розділів залежить від кількості пунктів 

меню у фреймі “ menu.html”. 

 
Рис. 12.3 Вигляд фрейма 

3. Оформити звіт 

 докладно описано хід виконання лабораторної роботи, додати прінт-скріни; 

 відповіді на контрольні питання;  

 зробити висновок до практичної роботи. 

 
1. Проаналізувати технологічні аспекти побудови  систем ЕК.  

2. Назвати та описати інструментальні засоби створення систем ЕК.  

3. Дослідити стандартні засоби ЕК. 

4. Особливості використання моделей бізнесу у Інтернет 
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