Vývojár webových aplikácií
Kurz tvorba www stránok a programovanie webových aplikácii - akciový balík je určené pre tvorcov
webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa
skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba www stránok základy a XHTML, CSS, PHP, JavaScript základy.

Úvod do jazyka HTML
Úvod a popis jazyka
HTML
Čo je www a web server, čo je http protokol, ftp protokol
Princíp fungovania a možnosti uloženia www stránok na internete
Základy práce s textovými editormi
Základy a pokyny práce s WYSIWYG editorom (Adobe Dreamweaver, Macromedia Dreamweaver... )

Práca a popis jednotlivých HTML značiek
Popis hlavných značiek v HTML: html, body a head
Popis príkazov a značiek vyskytujúce sa v hlavičke
Popis značiek a príkazov nachádzajúcich sa v tele stránky
Postup a správne zapisovanie v HTML jazyku

Text a farby na www stránkach
Základné formátovanie textu, zarovnávanie odstavca
Formátovanie textu pomocou nadpisov v HTML
Zmena farieb písma, pozadia, hypertextu

Obrázky na internetovej stránke
Správne formáty obrázkov pre www stránky
Vloženie, zarovnanie obrázku
Veľkosť obrázku, zarovnávanie okrajov
Obrázok na pozadí www stránky

Zoznamy a hypertextové odkazy
Čo je to hypertextový odkaz
a zoznamy na internetovej stránke
Použite hypertextu a zoznamov
Triedené a netriedené zoznamy
Prelinkovanie stránok, odkazy na stránkach, zasielanie emailov

Práca s tabuľkami a rámami
Popis značiek na tvorbu tabuľky, priradenie parametrov tabuľkám
Zlučovanie buniek v tabuľkách a zarovnávanie buniek
Osadenie textu v tabuľkách a vzdialenosť medzi bunkami
Základný popis rámov
a ich využitie na tvorbu www stránky
Použitie tabuliek pre celkovú tvorbu stránky

Formuláre a práca s nimi
Tvorba textových polí a hodnoty parametrov
Tvorba tlačidla (Prihlasovacie tlačidlo...)
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Tvorba zaškrtávacích políčok

Galéria Java Sript
pridanie galérie na webstranku
nastavenia zoskupovania obrázkov v galérii do skupín
úprava vzhľadu galérie pomocou grafiky
úprava vzhľadu galérie pomocou xHTML
parametre galérie
pravidla obrázkov v galérií (veľkosť, rozmery, kvalita)

Formulár JS a PHP
kontaktný formulár
eshop objednávkový formulár
možnosti vstupov pre formulár
posielanie formulára
kontrola formuláru
bezpečnosť formulárov

Funkcie JS
pomocne funkcie pre web
štruktúra JavaScript
využitie JavaScript vo webstranke

PHP pre web
základy PHP pre web
vytváranie systému šablón
štruktúra PHP
práca s funkciami a premenami

Rolovacie menu JS
pridanie rolovacieho menu na webstranku
štruktúra JavaScript v rolovacom menu
grafická úprava a prispôsobenie rolovacieho menu
XHTML úprava menu

Časovo zmena
pridanie systému na stránku

Zobrazovania obrázkov JS
úprava a prispôsobenie
veľkosť zobrazovacieho okna
pravidla obrázkov (veľkosť, rozmery, kvalita)
Diskusia
Záver
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