Лабораторна робота № 7
на тему: Засоби збереження соціальних закладок
Мета роботи: використовувати засоби збереження соціальних закладок на
прикладі Delicious для збереження та спільного використання онлайн
ресурсів.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Засоби збереження соціальних закладок
Соціальні закладки - це засіб, за допомогою якого користувачі Інтернету
можуть ділитися, створювати, шукати і керувати закладками (адресами) webресурсів. Ресурси соціальних закладок є своєрідною подібністю ідеї закладок в
браузері. Закладки в браузері служать для збереження посилань на сторінки, які
користувач бажає відвідувати згодом. На відміну від таких закладок, соціальні
закладки зберігаються не на жорсткому диску машини клієнта, а на сервері в
мережі Інтернет, і користувач може отримати до своїх закладок доступ з будьякого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет.
Delicious – веб-сайт, який безкоштовно надає зареєстрованим
користувачам послугу зберігання і публікації закладок на сторінки Всесвітньої
мережі. Всі відвідувачі Delicious можуть переглядати наявні закладки,
впорядковуючи їх за популярністю і наданими мітками (тегами).
Для того, щоб мати можливість зберігати власні закладки у сервісі
Delicious, необхідно зайти на сторінку сервісу за адресою https://delicious.com/
та зареєструватися (рис. 1)

Рис. 1. Початок реєстрування у сервісі Delicious
Для реєстрування можна обрати один з трьох варіантів:
1. Увійти до облікового запису у Facebook, якщо такий існує;
2. Увійти до облікового запису у Twitter, якщо такий існує;
3. Створити новий обліковий запис (рис. 2)

Рис. 2. Запропоновані варіанти реєстрування
Якщо обліковий запис у Facebook або Twitter відсутні, то необхідно обрати
третій варіант – “Create an account” і створити новий обліковий запис. Для
створення нового облікового запису необхідно заповнити такі поля: ім’я або
назву компанії, адресу електронної пошти (не фіктивну, діючу), ім’я
користувача, пароль, код перевірки та підтвердити реєстрування, натиснувши
“Join Delicious” (рис. 3).

Рис. 3. Поля, необхідні для заповнення, для реєстрування

При необхідності, можна імпортувати закладки з облікових записів у
Facebook та Twitter (рис. 4).

Рис. 4. Можливість імпортування закладок з Facebook та Twitter
На наступному етапі система пропонує додати одну або кілька закладок зі
списку тих, які вже були додані нещодавно іншими користувачами (рис. 5). Цей
крок можна пропустити.

Рис. 5. Додавання запропонованих закладок
На останньому етапі пропонується спосіб легкого додавання будь-якої
сторінки до закладок у Delicious (рис. 6). Для цього необхідно перетягнути
кнопку “+ Add to Delicious” у меню Закладки у браузері. Пункт “Add to
Delicious” з’явиться у списку закладок. Для того, щоб зберегти у закладках
поточну сторінку, необхідно зайти у меню Закладки браузера і вибрати пункт
“Add to Delicious”.

Рис. 6. Останній етап реєстрування
Завершення реєстрації відбувається при натисканні кнопки “Take me to
Delicious” (рис. 7) та переході до зареєстрованого облікового запису (рис. 8).
Рис. 7. Завершення реєстрації

Рис. 8. Головна сторінка облікового запису skid_dep
Зареєстрований користувач має можливість додати закладку до вебресурсу, яка зберігатиметься в обліковому записі користувача (рис. 9).

Рис. 9. Додавання закладки через “Add link”
Для того, щоб додати закладку необхідно заповнити відповідні поля (рис. 10):

Назва посилання;

Коментар;

Мітки (теги) – кожна мітка відділяється від наступної комою;

Приватність – цей пункт активізовують у тому випадку, якщо цю
закладку не повинні бачити інші користувачі;

Вставити рекомендовані теги – цей пункт активізовують для того, щоб
додати ті мітки, які використали інші користувачі для опису цього ресурсу
(якщо вони доступні).

Рис. 10. Опис закладки
Для зручності, теги можна об’єднувати у комплекти за тематичною
спорідненістю.
Комплект тегів (tag bundle) – це колекція тегів, які, як правило,
використовуються для групування тегів разом. Щоб створити комплект,
натисніть "Tag bundle" на сторінці профілю (рис. 11). Система запропонує
вказати ім'я комплекту і додати теги, які будуть у комплекті (рис. 12).
.

Рис. 11. Пункт "Tag bundle"

Рис. 12. Створення і опис комплекту тегів
Delicious дає також можливість відстежувати, які закладки додають друзі
користувача. Для цього необхідно сформувати перелік друзів, оновлення яких
потрібно відстежувати. Для цього у розділі “Find friends” шукаємо друзів і
додаємо до списку, натиснувши кнопку “Follow”.
ХІД РОБОТИ
ЗАВДАННЯ :
1. Зареєструйтеся на сайті Delicious.
2. Додайте п’ять закладок ресурсів різної тематики. Використайте
відповідні теги для кожного ресурсу. Надайте копії з екрану.
3. У таблиці нижче наведені назви комплектів тегів, які необхідно створити.
Залежно від Вашого порядкового номера у списку підгрупи, визначте
назву відповідного комплекту тегів, який Вам необхідно створити.
Створіть достатньо тегів у комплекті (не менше 7).
Порядковий
номер студента у
списку підгрупи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва комплекту тегів

Львівські кінотеатри
Фестивалі у Львові
Львівські кафе
Відпочинок у Львові
Львівські музеї
Львівські театри
Львівські кав’ярні
Концерти у Львові
Спортивні клуби у Львові
Площа Ринок
Львівська міська рада
Брендові магазини у Львові
Готелі Львова
Хостели у Львові
Архітектура Львова

4. До комплекту тегів додайте 5 тематично пов’язаних ресурсів. Надайте
відповідні копії з екрану.
5. Відредагуйте одне із вже створених посилань. Надайте відповідні копії з
екрану.

СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ
РОБОТИ
Звіт з лабораторної роботи оформлюється на аркушах формату A4, які
заповнюються з однієї сторони. Текст повинен бути рукописним або
друкованим на принтері. Використання кольорових чорнил дозволяється лише
для ілюстративних матеріалів.
Звіт до лабораторної роботи формується відповідно до змісту і повинен
містити такі розділи:
 титульна сторінка;
 мета роботи;
 порядок виконання роботи;
 опис усіх етапів виконання роботи;
 опис отриманих результатів;
 висновки за результатами роботи.
Звіт зшивається з лівої сторони листів формату A4. Титульна сторінка звіту
обов’язково друкується на принтері.

