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Ders İzlencesi
Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1. Hafta

İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri

2. Hafta

Html Temel Etiketleri Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Hafta

Metin ve Görünüm Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Hafta

Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablo İşlemleri

5. Hafta

Tablo İşlemleri Formlar

6. Hafta

Formlar

7. Hafta

Çerçeveler

8. Hafta

Çoklu Ortam Araçları

9. Hafta

Çoklu Ortam Araçları

10. Hafta

Stil Şablonu(CSS) Temelleri

11. Hafta

Stil Şablonu(CSS) Özellikleri

12. Hafta

Stil Şablonu(CSS) Özellikleri Menü İşlemleri

13. Hafta

Javascript ve Menü İşlemleri

14. Hafta

Domain Hosting ve Server işlemeleri
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HTML (Hyper Text
Markup Language) Nedir?






Zengin Metin İşaret Dili, günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için
kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir. Dilin son sürümü HTML5'tir.
HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi
başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen
programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Temel gereği yazı,
görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe
bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları
tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir.
HTML, W3C tarafından standartlaştırılmaktadır. Html, tag "etiket" ismi verilen
çeşitli başlıklardan oluşur. Aşağıdaki örnek bu etiketler kullanılarak yazılmıştır.
<HTML>
<HEAD> ……. </HEAD>
<BODY> .……. </BODY>



</HTML>
Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim BernersLee'nin HTML adlı bilgisayar metin dilini bulup geliştirmesiyle başlamıştır.
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Web Sitesine Neden İhtihayç var?
 Dünya

çapında tanınmak



Reklam ve Satış



Eğlence Ve Kültür Tanıtımı



Haber



Bilgileri Paylaşmak



İletişim
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Web Sitesinin Planlanması

 Web






Sitesinin amacı belirlenmesi
Sitenin içeriğine karar verilmesi
İçeriğin düzenlenmesi
Sayfa Düzeninin(Tasarımının) Belirlenmesi
Ana Sayfanın Oluşturulması
Bilgilerin Yazılması
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WEB TASARIMINDA TEMEL
İLKELER
 Web

tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı
ilkeler vardır. Bu ilkeler bizim hazırlayacağımız web
sitesinin alt yapısını düzgün kurmamızı, siteyi
hazırlarken daha az hata yapmamızı, web sitesi
kullanıcılarının sitemizde daha fazla ilgi
göstermesini ve hızlı çalışmamızı sağlayacaktır.
 Bu ilkeler:
 İçeriğin Belirlenmesi
 Tasarımın Belirlenmesi
 İşlevsellik
 Kullanılabilirlik
 İnternet tarayıcıları ile uyumluluk
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İçeriğin Belirlenmesi






Web sitesi tasarımı yaparken kullanacağımız en önemli
şey içeriktir. Çünkü web sitelerinin hazırlanma amacı,
bilgilere başkalarının ulaşmasının sağlanmasıdır. Onun
için web sitesi tasarımına başlarken sitede ne
yayınlayacağımızı yani içerikleri bilmemiz ve tasarımımızı
ona göre yapmamız gerekir.
İçerikleri önceden bilmemiz tasarımı hazırlamamızda bize
yön verecektir. İçerik hakkında dikkat etmemiz gereken bir
diğer unsur da uzun cümleler yerine basit ve sade anlatımlar
kullanmaktır.
Tasarımı çok güzel olan bir sitede içerik yok ise o siteyi kimse
ziyaret etmez ama tasarımı zayıf olan bir sitede içerik iyi ise
o siteye her zaman ziyaretçi gelir. Sitede kullandığımız
içerikler, site ziyaretçilerinin beklentileri dışında olmamalıdır.
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Tasarımın Belirlenmesi




Web sitesi içeriklerinin hazırlayacağımız web sayfasının
neresinde ve nasıl görünmesini planladığımız bölüm
tasarım aşamasıdır.
Tasarım aşamasında web sayfasının logosu nerede olacak,
yazılar nerede olacak, menüler nerede olacak gibi soruların
cevaplarını kağıt üzerine ya da bilgisayara çizeriz. Bu
bölümde yaptığımız aslında bir oluşturmaktır.

İşlevsellik
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Kullanıcılar sitenin ana sayfasından sitenin içindeki her
sayfaya erişmek ister. Anasayfamızı hazırlarken bunu
dikkate almamız gereklidir.
Diğer taraftan internet kullanıcıları sitenin iç
sayfalarından da diğer sayfalara erişmek ister. Bunun
için mümkün olduğunca sitedeki her sayfadan diğer
sayfalara bağlantılar oluşturmaya çalışmalıyız.
Eğer bunu sağlayamıyorsak web sitemizin çok kullanılan
sayfalarına her sayfadan mutlaka bağlantı vermeliyiz.
Her sayfadan anasayfaya ve sitenin ana bölümlerine
bağlantı sağlamalıyız.
Örneğin bir alışveriş sitesinde her sayfadan “Alışveriş
Sepeti ‘nin olduğu sayfaya, kullanıcı bilgilerine, siparişlerim
bölümüne bağlantı sağlamalıyız

Kullanılabilirlik
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 Web

sayfalarımızı hazırlarken internet kullanıcılarının
kolay kullanacağı şekilde tasarlamamız gerekir.



Kullanıcılar sitemizdeki yazıları okurken
zorlanmamalıdır. Bunun için yazı tipini, rengini,
büyüklüğünü iyi seçmemiz ve uygun bir zemin üzerinde
görüntülememiz gerekir. Ayrıca hazırladığımız
sayfaların yazıcıdan çıkarılacağını da düşünerek yazı
renklerini yazıcıdan çıktığında okunacak şekilde
seçmeliyiz.



Web sayfalarını hazırlarken site logosunu, ana sayfaya
olan bağlantıları, menüleri internet kullanıcılarının
alışkanlıklarına göre konumlandırmalıyız.

Kullanılabilirlik
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Kullanılabilirliğin iyi olması için aşağıda bazı özellikler
listelenmiştir:
 Web sayfalarımız hızlı yüklenmelidir.
 Siteyi gezmek için kullandığımız navigasyon (menü) kullanıcının
kolayca görüp kullanacağı bir yerde bulunmalı (Genellikle sayfa
başında veya sayfanın sol ve sağ bölümünde) dır.
 Sayfadaki site logosundan ana sayfaya bağlantı verilmelidir.
 Her sayfadan ana sayfaya bağlantı için bir Anasayfa yazısı
bulunmalıdır.
 Her bölümde o bölümün iç sayfalarına ulaşmamız için bağlantılar
olmalıdır.
 Web sitesinde iletişim kurmak için iletişim bilgileri ve iletişim
formu bulunmalıdır.
 Önemli kelimeler kalın olarak veya özel renklerle vurgulanmalıdır.
 İçerik çok fazla ise arama kutusu bulunmalıdır.
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Web Tarayıcıları ile Uyumluluk




Her biri farklı çözünürlükte olan ekranlar ve her biri farklı
özellikleri destekleyen bir tarayıcı yelpazesi için WEB sayfası
tasarlamak, aşılması gereken en büyük sorunlardır. Her yeni
sürümün daha fazla özellik ve yetenek ile ortaya çıkıyor olması,
tarayıcıların eski sürümlerinin kullanımdan kalkması anlamına
gelmez. Bu nedenle, tasarlanan WEB sayfalarının çeşitli tarayıcı
yazılımları ve yaygın kullanılan tüm sürümleri desteklemesi
gerekir.
Farklı tarayıcılar farklı standartları destekleyebilmektedir. Ancak,
ortak bir anlayış oluşturmak amacıyla WEB Konsorsiyumu (World
Wide WEB Consortium) (www.w3c.org) desteklenmesi gereken
minimum teknoloji standartlarını belirlenmektedir. Ancak, her
tarayıcı yazılımı ya da farklı sürümleri bu belirlenen standartlara
uymayabildiğinden, tarayıcılar ve değişik sürümler arasında
farklılıklar oluşabilmektedir.
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KAYNAKLAR
 http://www.w3schools.com

 HTML5,
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