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Archiwizacja bloga polega na skopiowaniu bazy danych do pliku oraz skopiowaniu skryptów w 

tym plików z obrazkami z katalogu wordpres/wp-content/uploads znajdującego się w katalogu 

documentroot lub katalogu z plikami html serwera www..................................................................92

Archiwizacja bazy polega na skopiowaniu rekordów bazy za pomocą narzędzia PhpMyAdmin na 

dysk lokalny. Proszę wybrać bazę wordpress z baz dostępnych po lewo (ostatnia) (rys.60). 

Następnie proszę wybrać „Eksport” z paska menu u góry (5 pozycja). ............................................92
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 1  Wprowadzenie.

Witam Państwa w informatycznym kursie instalacji i prowadzenia bloga. Kurs ma na celu

zapoznać Państwa z możliwościami jakie daje platforma blogowa Word Press zainstalowana na

Serwerze www. Platforma ta jest w chwili obecnej najpopularniejsza darmową platformą służącą do

tworzenia bloga. Poznają Państwo przede wszystkim instalacje serwera www z modułem Php oraz

bazę danych MySql. Po instalacji stworzą Państwo blog wykorzystując do tego wbudowane edytory

(  działają  na  zasadzie  edytora  word  )  oraz  edytor  html,  poznają  też  Państwo  składnie  języka

HTML.W dalszej części zaznajomią się państwo z programem do edycji obrazów gimp. Jest to

darmowy odpowiednik Photoshopa może nie tak bogaty jak płatny produkt firmy Adobe ale równie

użyteczny i  intuicyjny w obsłudze oraz w pozwalający tworzyć grafikę prezentacyjną dla  stron

www.  Na  koniec  zaprezentowany  zostanie  system  blogowania  dostępny  w  internecie  za

pośrednictwem portalu onet.pl.

 2  Instalacja i konfiguracja Xampp czyli pakietu w skład którego wchodzą serwer www moduł Php

oraz baza danych MySql.

 2.1  Instalacja Xampp. 

Proszę  włożyć  płytę  z  kursem do  napędu  i  uruchomić  plik  xampp-win32-1.8.2-0-VC9-

installer.exe.

Jeśli na komputerze uruchomiony jest program antywirusowy pojawi się komunikat (rys. 1)

w takim przypadku najlepiej jest wyłączyć program antywirusowy, nie jest jednak to konieczne i
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wystarczy  kliknąć  „Yes”  oznacza  to  że  użytkownik  wyraża  zgodę  na  niedogodności

( spowolnienie ) jakie powoduje program antywirusowy.

Następny  komunikat  (rys.  2)  informuje  że  najlepiej  nie  instalować  programu  do  katalog
„C:\Program Files” z powodu braku praw do tego katalogu. 
 

Po naciśnięciu „OK” pokaże się ekran powitalny (rys. 3), należy wybrać „Next” 
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Rysunek 2: Monit kontroli kont użytkowników

Rysunek 1: Monit pytający o zainstalowane oprogramowanie antywirusowe

file:///C:/Prgram


W ekranie wyboru komponentów do zainstalowania (rys. 4) należy wybrać standardowo wybrane 

wszystkie komponenty i zatwierdzić klikając „Next”. Można kliknąć poszczególny komponent by 

uzyskać szczegółowy opis w języku angielskim.
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Rysunek 3: Powitanie



Teraz proszę wybrać katalog do którego zainstalowany zostanie programy (rys. 5). Najlepiej 

zostawić standardowo zaproponowany „C:\xampp  "   i nacisnąć „Next” .
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Rysunek 4: Ekran wyboru komponentów do zainstalowania

file:///C:/xampp


Pojawia się monit o BitNami są to darmowe instalacje programów open source dla zainstalowanych

serwerów (rys. 6). Należy kliknąć „Next”.
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Rysunek 5: Folder instalacyjny



Program instalacyjny jest gotowy do instalacji (rys. 7) oprogramowania na komputerze, proszę 

nacisnąć „Next”.
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Rysunek 6: Dodatkowe oprogramowanie BitNami



W trakcie instalacji pojawi się monit Zapory systemu Windows (rys. 8). Należy kliknąć „Zezwalaj 

na dostęp”.
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Rysunek 7: Ekran gotowości do instalacji



Informacja o zakończeniu instalacji Xampp (rys. 9). Jeśli pytanie zostawione zostanie bez zmian 

aplikacja uruchomi się automatycznie po kliknięciu „Finish”.
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Rysunek 8: Zapora systemu Windows
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Rysunek 9: Koniec instalacji



 2.2  Konfiguracja Xampp

Panel administracyjny aplikacji Xampp (rys. 10).

Proszę kliknąć „Config” w prawym górnym rogu okna ( ikonka z kluczem rys. 10).
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Rysunek 10: Panel administracyjny aplikacji Xampp



Proszę zaznaczyć w sekcji „Autostart of modules” (rys. 11) opcje „Apache” i „MySql” oraz poniżej

opcje „Start Control Panel Minimized”, „Enable Tomcat output window”, „Check default ports on 

startup”. Jak na załączonym obrazku oraz wybrać „Service and Port Settings”.
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Rysunek 11: Opcje konfiguracyjne panelu 

administracyjnego

Rysunek 12: Ustawianie usług - Apache



W zakładce Apache Settings (rys. 12) proszę pozostawić bez zmian „Service Name Apache2.4”, 

„Main Port 80”, SSL Port 443 i przejść do zakładki MySql (rys. 13) .

W polu Service Name należy zostawić mysql a w polu Main Port 3306 i kliknąć „Save”.
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Rysunek 13: Ustawianie usług - MySql



Proszę kliknąć „Save” (rys 14).

Proszę kliknąć start w kolumnie Actions (rys. 15) w wierszu Apache oraz Mysql a następnie 

odblokować odpowiednie porty na Zaporze systemu Windows.
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Rysunek 14: Panel konfiguracyjny panelu kontrolnego



Aby upewnić się że serwery działają prawidłowo proszę w pasku adresu przeglądarki internetowej 

wpisać „http://localhost” (rys.16).
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Rysunek 15: Panel kontrolny Xampp

http://localhost/


Teraz Należy wybrać język „Polski”.
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Rysunek 16: Wybór języka panelu www

Rysunek 17: Panel administracyjny www



Proszę kliknąć na „Stan” (Podświetlony na biało (rys. 17)) w celu upewnienia się że zainstalowane 

komponenty działają prawidłowo.

Proszę kliknąć na phpinfo() (podświetlony na biało (rys. 18)) jest to funkcja języka skryptowego 

Php wyświetlająca stan jego konfiguracji oraz zmienne środowiskowe środowiska Php (rys.19).
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Rysunek 18: Stan serwerów
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Rysunek 19: Phpinfo()



 3  Instalacja i konfiguracja bazy danych oraz skryptów wordpress.

 3.1  Tworzenie bazy danych.

W przeglądarce  proszę  w  pasku  adresu  wpisać  „localhost”  i  w  menu  „Tools”  wybrać

phpMyAdmin (podświetlone na biało (rys. 20).

Proszę wybrać „Bazy danych” z paska komend menu u góry ( pierwszy przycisk (rys. 21).
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Rysunek 20: Panel www



W polu „Utwórz bazę danych” proszę podać nazwę bazy danych. Jest to dowolna nazwa bez

spacji i polskich znaków dla potrzeb tego kursu zostanie stworzona baza o nazwie „wordpress”. W
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Rysunek 21: PhpMyAdmin - panel do zarządzania bazami danych Mysql

Rysunek 22: Tworzenie bazy danych



polu obok „Metoda porównywania napisów” należy podać utf8_polish_ci. Proszę kliknąć przycisk

„Utwórz” po prawo (rys. 22).

W tabelce z bazami danych na środku  (rys.  23) w kolumnie „Baza danych” w ostatnim

wierszu pojawiła się nowo utworzona baza „wordpress”, proszę kliknąć „Sprawdź uprawnienia”.
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Rysunek 23: Dostępne bazy danych



Proszę wybrać „Dodaj użytkownika” z tabelki „Nowy” na środku ekranu (rys. 24).
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Rysunek 24: Użytkownicy mający dostęp do bazy danych wordpress



W polu nazwa użytkownika (rys 25) proszę wybrać „Użyj pola tekstowego i wpisać nazwę

użytkownika po prawo do kursu w celu łatwiejszego zapamiętania została wybrana nazwa bazy

danych „wordpress” ale może to być dowolna nazwa bez spacji i polskich znaków proszę ją jednak

zapamiętać tak jak nazwę bazy i wpisane później hasło. Polu Host proszę wybrać „Host lokalny” i

pozostawić „localhost”  po prawo.  Teraz proszę wpisać dwa razy hasło które  państwo wybiorą.

Proponuje by hasłem było „haslo”.

W tabelce „Baza danych dla  użytkownika” należy zaznaczyć ostatnią  opcję  „Przyznanie

wszystkich uprawnień do bazy „wordpress””.

Proszę przewinąć pasek przeglądarki na dół strony.
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Rysunek 25: Dodawanie użytkownika



W miejscu „Globalne uprawnienia” (rys. 26) proszę kliknąć łącze „Zaznacz wszystkie” tak

by ptaszki  „v” pojawiły się  przy wszystkich uprawnieniach.  Następnie proszę  kliknąć  przycisk

„Wykonaj u dołu po prawej stronie ekranu.

 3.2  Kopiowanie katalogu wordpress

Proszę  przejść do  katalogu „wordpress-3.5.2-pl_PL”  spakowanego zipem na płycie  cd i

zaznaczyć katalog „wordpress” (rys. 27) skopiować go za pomocą klawiszy „ctrl+c” lub otwierając

prawym przyciskiem myszy menu i wybierając „Kopiuj”.
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Rysunek 26: Przywileje użytkownika



I skopiować go do katalogu c:\xampp\htdocs  (rys. 28) przez naciśnięcie klawiszy „ctrl+v”

lub wybranie z menu  dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy i wybraniu opcji „Wklej”
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Rysunek 27: Katalog wordpress



 4  Instalacja WordPress

Proszę uruchomić przeglądarkę i w pasku adresu wpisać „localhost/wordpress” (rys. 29).

UWAGA ! Aby udało się wykonać to ćwiczenie oraz wszystkie kolejne należy się upewnić że

serwer www oraz baza danych są uruchomione (na przykład po restarcie systemu) w tym celu

trzeba uruchomić program XAMPP Contro Panel a w nim serwer www Apache oraz bazę

danych MySql.
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Rysunek 28: katalog - korzeń serwera www



Następnie należy kliknąć przycisk „Utwórz plik z konfiguracją” (rys. 29).
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Rysunek 29: Powitanie wordpress

Rysunek 30: Wordpress informacje



Proszę kliknąć przycisk „Zaczynamy” (rys. 30).

W  powyższym  formularzu  (rys.  31) należy  wypełnić  pola  Nazwa  bazy  danych,  Nazwa

użytkownika, Hasło, Adres serwera baz danych ( jest  to adres ip lub nazwa serwera na którym

nasłuchuje  baza  danych  w  przypadku  który  jest  omawiany  jest  to  adres  serwera  lokalnego

locahost ). Pole Prefiks tabel służy instalacji więcej niż jednej kopii platformy blogowej wordpress

na pojedynczej bazie danych wtedy poszczególne instancje rozpoznawane są za pomocą prefiksu.
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Rysunek 31: formularz pozwalający połączyć się skryptom wordpress z bazą w celu odtworzeni 

struktury bazy



Proszę kliknąć „Uruchomienie instalacji”.

Proszę  wypełnić  pole  „Tytuł  witryny”  (rys.  32).  Jest  to  nazwa nadana  witrynie,  powinna  ona
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Rysunek 32: Wymagane informacje



identyfikować tematykę bloga,  można ją później  zmienić w panelu administracyjnym platformy

blogowej. „Nazwa użytkownika” to nazwa użytkownika który jest administratorem bloga. Hasło to

hasło  trzymane  w  specjalnie  do  tego  przeznaczonej  kolumnie  bazy  danych.  Jest  to  hasło

użytkownika którego nazwę  wpisano w w wierszu powyżej. Hasło to służy do logowania się do

panelu  administracyjnego  bloga  w  którym  dokonuje  się  edycji  danych  i  ze  względów

bezpieczeństwa powinno być inne niż hasło do bazy danych które jest widoczne w skryptach w

systemie operacyjnym platformy serwerowej. Hasło proponowane dla przykładu to „admin1234”.

Pole „Twój email” jest to pole adresu poczty elektronicznej webmastera bloga. Prywatność dotyczy

funkcji  związanych  z  indeksowaniem  bloga  przez  wyszukiwarki  internetowe  i  nie  jest  objęta

tematem kursu ponieważ blog do celów nauki działa na hoście lokalnym i nie jest pokazywany w

internecie. Proszę kliknąć „Zainstaluj WordPressa” i odczekać chwilę.

Na koniec należy kliknąć zaloguj się (rys. 33). Spowoduje to przekierowanie na stronę logowania

Panelu  administracyjnego  WordPress  adres  tej  witryny  w  celu  późniejszego  wykorzystania  to

„localhost/wordpress/wp-admin” (rys. 34).
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Rysunek 33: Instalacja powiodła się



Dla  przypomnienia  jeśli  Państwo  nie  podali  inaczej  to  dla  celów  kursu  użytkownikiem

administracyjnym jest „admin” a jego haslo to „admin1234”.
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Rysunek 34: Panel logowania wordpress



 5  Szczegółowe omówienie funkcji platformy blogowej

Po zalogowaniu do panelu wordpress proszę kliknąć „Spersonalizuj Swoją witrynę” (rys.

35).  Od  tej  pory  będą  Państwo  poruszać  się  po  panelu  administracyjnym  witryny  systemu

blogowego  wordpress  dostępnym   pod  adresem  „localhost/wordpress/wp-admin”  zmiany  które

Państwo dokonają będą widoczne zarówno w panelu jak i pod adresem „localhost/wordpress” - jest

to właściwy adres witryny.

 5.1  Personalizacja wyglądu.

Proszę  kliknąć  „Tytuł  i  opis  witryny”  i  w polu  „Opis”  napisać  „Przykład  blogu miasta

Orzysz” (rys. 36).
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Rysunek 35: Panel administracyjny wordpress
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Proszę kliknąć zakładkę „Kolory” (rys. 37) i dla koloru tekstu nagłówku wybrać kolor niebieski a

dla  koloru  tła  kolor  żółty.  Kolor  może być  dowolny,  wybrany z palety kolorów proszę jednak

zwrócić  uwagę  by kolor  wybrany  jako  kolor  czcionki  był  kontrastowy dla  koloru  białego tła

ponieważ kolor tła witryno to nie to samo co biały kolor tła zawartości witryny. W polu po lewo od

przycisku  „Domyślny”  można  podać  wartość  szesnastkową  koloru  należy  jednak  pamiętać  o

poprzedzeniu jej wartości znakiem #.  Wartości domyślne mogą zostać przywrócone przyciskiem

„Domyślny”.
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Rysunek 36: Personalizacja - Tytuł i opis witryny



Proszę wybrać „wybierz go” (rys. 38) i wskazać obrazek tlo.png dostępny na płycie. Obrazek ten

nadpisze wybrany przez Państwa żółty kolor tła.
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Rysunek 37: Personalizacja - kolory

Rysunek 38: Wybór obrazka - tła



Poniżej załadowanego obrazka dostępne są opcje dotyczące powtarzania obrazka oraz jego pozycji

(rys. 39).

Teraz proszę kliknąć „Zapisz i opublikuj” a następnie „Zamknij” (rys. 40).
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Rysunek 39: Opcje tła



 5.2  Wybór motywu wordpress.

Zmiana  motywu  (rozmieszczenia  elementów  na  stronie)  nie  będzie  omawiana  jednak  mogą

Państwo kliknąć pozostałe dwa tematy motywów przeczytać ich opis  klikając „Szczegóły” pod

motywem lub kliknąć „Podgląd” i zobaczyć jak zmienia się witryna.
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Rysunek 40: Koniec personalizacji



 5.3  Rysunek nagłówka

Proszę  wybrać  „Nagłówek” z  menu „Wygląd”  (rys.  41).  W celu  ustawienia  obrazka  nagłówku

proszę kliknąć przycisk „Przeglądaj” wybrać z płyty obrazek „top.png” i kliknąć przycisk „Wyślij

na serwer”.  Można też wybrać obrazek z listy wcześniej załadowanych na serwer ale że jest to

pierwsza instalacja  to nie  jest  on dostępny jednak na rysunku widać obrazek w polu „Wysłane

obrazki” (rys. 42).
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Rysunek 41: Motywy wordpress



Proszę kliknąć „Nie przycinaj obrazka umieść go w takiej postaci” (rys. 43).
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Rysunek 42: Obrazek nagłówka

Rysunek 43: Przytnij obrazek nagłówka



 5.4  Edycja wpisu.

Proszę  wybrać  z  menu  po   lewo  „Wpisy”  a  następnie  „Wszystkie  wpisy”.  Najechanie

kursorem myszy na wpis „Witaj świecie!” spowoduje pojawienie się dodatkowego menu kliknięcie

„edytuj”  umożliwi edycje, proszę kliknąć „edytuj” (rys. 44).
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Rysunek 44: Wpisy - Wszystkie wpisy



43



Tytuł „Witaj świecie!”  (rys. 45)  proszę zmienić na „Blog miasta Orzysz” a zawartość na

„Witamy  na  blogu  miasta  Orzysz.  Jest  to  przykładowy  blog  stworzony  na  potrzeby  kursu

blogowania. A to jest pierwszy wpis na tym blogu”. Tekst proszę zrobić kursywą pogrubić oraz

wyśrodkować  (rys.  46) .  Proszę kliknąć  niebieski  przycisk  „Zaktualizuj”  po prawo a  następnie

„Dodaj Nowy” obok „Edytuj wpis” u góry na środku ekranu. 
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Rysunek 45: Edycja wpisu



 5.5  Nowy wpis.

W tytule proszę wpisać „Kursanci tworzący blog” a w treści „Blog miasta Orzysz tworzą:”

oraz wypunktować i  zrobić wcięcie tekstu zawierającego imię i  nazwisko swoje oraz sąsiada z

komputera  obok  (rys.  47),  proszę  zmienić  kolor  czcionki  którym  napisano  imię  i  nazwisko.

Wskazówka aby aktywować dezaktywować drugi pasek menu edycji treści należy kliknąć ostatnią

ikonę  w  pierwszym  pasku  menu.  Proszę  kliknąć  niebieski  przycisk  „Opublikuj”  po  prawo  a

następnie „Zobacz wpis” na środku.
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Rysunek 46: Edycja pierwszego wpisu



Proszę kliknąć „Napisz odpowiedź” (rys.48).
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Rysunek 47: Nowy wpis

Rysunek 48: Podgląd wpisu



 5.6  Komentarz

I w komentarzu umieścić napis „Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego” (rys.

49).  Pod formularzem do publikacji pokazane są przykładowe tagi HTML które zostaną

omówione w rozdziale 6.

Proszę kliknąć „opublikuj komentarz”.

 5.7  Wynik pracy.

Proszę  w  drugiej  zakładce  przeglądarki  internetowej  uruchomić  stronę  „localhost/wordpress”  i

zobaczyć owoc swojej pracy (rys. 50).
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Rysunek 49: Komentarz



 5.8  Tworzenie nowej strony.

W panelu administracyjny wordpress proszę wybrać zakładkę „Strony” - „Wszystkie strony”

(rys. 51). Najpierw trzeba usunąć stronę przykładową poprzez najechanie na „Strona przykładowa”

i kliknięcie „Kosz” z menu które się pojawi.
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Rysunek 50: Blog strona główna



Proszę wybrać „Dodaj nową” w celu dodania nowej strony (rys.52). W polu „Dodaj nową stronę”

proszę wpisać „Dane statystyczne” a w treści strony „Według danych z 30 czerwca 2012 miasto

liczyło 5878 mieszkańców”.
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 6  Język (X)HTML.

W tym rozdziale zapoznają się Państwo ze składnią języka html. Na płycie cd z kursem w

katalogu „kurshtml” znajdą Państwo pełną wersję kursu html wraz ze spisem wszystkich poleceń

oraz wyjaśnieniem ich funkcji. W tym dokumencie przytoczę tylko te polecenia które są niezbędne

dla każdego webmastera.  Proszę dokładnie przeczytać zawartość rozdziału 6 w celu wykonania

ćwiczeń umieszczonych w ostatnim podrozdziale tego rozdziału.

Na  stronach  poświęconych  językowi  HTML  Czytelnik  znajdzie  praktyczne  i  przyjazne

przedstawienie składni  dokumentów internetowych -  podkreślamy tutaj,  że  opis  dotyczy języka

HTML, a nie XHTML, który jest bezpośrednią kontynuacją HTML zatrzymanego w 1999 r. na

etapie 4.01.  Poradnik kierujemy przede wszystkim do osób, które dopiero zaczynają się uczyć

technik webmasterskich lub mają jeszcze skromną i słabo ugruntowaną wiedzę.

O rozdziale: Jeśli Czytelnik tego kursu jest człowiekiem bardzo zapracowanym i mającym mało

czasu, zapewne ucieszy go fakt, że w zasadzie może zakończyć lekturę, przynajmniej chwilowo, po

przestudiowaniu tego rozdziału. Polecam jednak sięgnięcie za jakiś czas do kursu i przyjrzenie się
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dodatkowym możliwościom. Na razie prezentuję w skróconej formie najważniejsze polecenia, które

wystarczą  do  sporządzenia  prostej  strony.  Jeśli  poświęcisz  jeden  weekend  na  gruntowne

przestudiowanie  tego  rozdziału  i  przećwiczenie  podanych  w  nim  poleceń,  będziesz  już

webmasterem  -  a  przynajmniej  domowym  webmasterem,  który  przedstawi  na  swojej  stronie

rodzinę, hobby czy zwierzaka. Nawet gdy korzystasz głównie z blogów, znajomość HTML może

być przydatna.

A jeśli  masz  większe  ambicje,  następne rozdziały kursu pomogą Ci w poznaniu  obszerniejszej

palety narzędzi webmasterskich i będą dobrym wstępem do późniejszych, pogłębionych studiów

nad zaawansowanymi instrumentami, jakie mają dzisiaj do dyspozycji twórcy witryn - XHTML,

JavaScript,  PHP,  ASP,  XML to  przykłady powszechnie  wykorzystywanych  języków,  z  którymi

zaawansowani webmasterzy są za pan brat. Ale wszystko i tak zaczyna się od HTML.

 6.1  Wstęp

Dokument  HTML jest  zwykłym plikiem tekstowym,  w którym znajdują  się  polecenia  HTML.

Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów - jak

Notatnik w Windows - ręcznie wpisując znaczniki. Metoda taka, choć skuteczna, byłaby jednak

zbyt uciążliwa. Dlatego na rynku pojawiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które wydatnie

ułatwiają  konstruowanie  dokumentu,  wspomagając  wprowadzanie  poleceń.  Są  to  zazwyczaj

programy  komercyjne,  aczkolwiek  znajdziemy  też  sporo  programów  całkowicie  bezpłatnych

(freeware).  Na  potrzeby  kursu  wykorzystany  zostanie  edytor  Notatnik  Windows  oraz  edytor

wbudowany w platformę wordpress.

Znacznik  HTML jest  specjalnym  ciągiem  znaków  objętym  nawiasami  ostrymi.  Gdybyśmy  na

przykład chcieli  zaznaczyć  jakiś  fragment  tekstu  jako tytuł,  moglibyśmy objąć go znacznikami

<h1>treść tytułu</h1>. W HTML wielkość liter w znacznikach jest obojętna - znaczniki wpisane

małymi  i  wielkimi  literami  są interpretowane w ten  sam sposób.  Staranniej  wykonane edytory

HTML pozwalają nawet zdefiniować, czy polecenia HTML będą wpisywane małymi, czy wielkimi

literami.

Chociaż  zwyczajowo  stosuje  się  zamiennie  określenia  polecenie,  element,  znacznik czy  tag,

formalnie rzecz biorąc element jest ogólną nazwą, np. h1, natomiast znaczniki to <h1> (znacznik

otwierający)  i  </h1> (znacznik  zamykający).  Krótko  mówiąc,  element  jest  ogólniejszym  i

zbiorczym określeniem. Nie powinno to jednak prowadzić do nieporozumień, gdyż z kontekstu
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wiadomo, o co chodzi.

Kilka dobrych i ważnych rad na początek

W HTML zalecane jest stosowanie małych znaczników - w XHTML, który jest 

kontynuacją języka HTML, małe znaczniki są już obowiązkowe, zatem lepiej jest się 

przyzwyczajać do właściwych technik.

Pisz więc nie:

< H1>Nasza wycieczka do lasu</H1>

lecz:

<h1>Nasza wycieczka do lasu</h1>

Domykaj zawsze znaczniki - dotyczy to ogromnej większości znaczników, poza 

bardzo nielicznymi, jak <img>, <hr> czy <br>.

Nigdy nie pisz:

< p>Wczoraj byliśmy w lesie i było bardzo przyjemnie.

lecz zawsze:

<p>Wczoraj byliśmy w lesie i było bardzo przyjemnie.</p>

Zwróć uwagę na używanie cudzysłowów przy podawaniu konkretnych wartości 

poleceń i atrybutów, co jest wymagane we współczesnych standardach, choć nie było

egzekwowane w starszych.

Pisz zatem nie:

< img src=fotka.jpg alt=fotka z wakacji>

lecz

<img src="fotka.jpg" alt="fotka z wakacji">

Nie:

< a href=http://www.onet.pl>Portal Onet.pl</a>

lecz
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<a href="http://www.onet.pl">Portal Onet.pl</a>

Nie:

< p style=color: blue; >Tekst w kolorze niebieskim.</p>

lecz

<p style="color: blue; ">Tekst w kolorze niebieskim.</p>

Nigdy nie mieszaj znaczników, nie twórz z nich "przekładańca". Gdy np. otworzysz 

znacznik wyróżnienia tekstu <strong>, a potem znacznik emfazy <em>, to najpierw 

zamknij emfazę </em>, a dopiero potem zamknij wyróżnienie </strong> (gdy 

zakładasz skarpetkę, a potem but, to potem najpierw musisz zdjąć but, aby móc zdjąć 

skarpetkę). Chodzi o to, aby poprawnie zagnieżdżać jedne znaczniki w drugich.

Nie pisz więc:

< strong><em>Jakaś tam treść</strong></em>

lecz

<strong><em>Jakaś tam treść</em></strong>

Wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach. Zostało przyjęte, że 

dokument HTML zawiera szkielet, który stanowi osnowę dla wszystkich innych poleceń. Spotyka 

się wprawdzie w Internecie strony, które szkieletu nie zawierają (czasem tylko jego część), ale 

odradzamy taką praktykę, gdyż w pewnych okolicznościach może ona zaowocować 

niespodziewanymi efektami.

Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html>. Między nimi powinna zaś 

się znaleźć para znaczników <head> </head>, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. 

Pozostałe informacje powinny być objęte z kolei znacznikami <body> </body>. Wygląda to 

następująco:

<html>

<head>

informacje nagłówkowe

</head>

<body>
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właściwa treść (ciało) dokumentu

</body>

</html>

Tak spreparowany szkielet jest już "bezpieczny" i nie niesie ze sobą ryzyka jakichś niespodzianek.

Gdy już wiemy, jaka jest formalna osnowa dokumentu, warto jeszcze dodać kilka użytecznych 

informacji.

Między znacznikami <head> i </head> powinno się znaleźć polecenie <title> </title>.

<head>

<title>Tytuł strony</title>

</head>

Title nie oznacza wcale śródtytułu (nagłówka) na stronie. Zawarta między tymi znacznikami treść 

ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Na przykład:

<head>

<title>Kurs języka HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących</title>

</head>

Proszę zwrócić teraz uwagę na pasek tytułowy przeglądarki, gdzie widnieje treść "Kurs języka 

HTML - poradnik webmastera: HTML dla bardzo początkujących".

Ważne: polecenie title powinno być umieszczone zaraz za otwierającym znacznikiem head, 

jeszcze PRZED wszystkimi informacjami meta.

Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja stronie kodowej dokumentu.

Zalecamy usilnie stosowanie strony kodowej ISO-8859-2 (czyli ISO Latin 2). Jest to 

międzynarodowy standard, a "przy okazji" także Polska Norma. Powinieneś sporządzać dokument 

w tym standardzie i zarazem opatrywać go informacją typu META. Jest ona umieszczana w ramach

znaczników head i wygląda następująco:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Przed dokumentem, tj. przed otwierającym znacznikiem <html> dodaj jeszcze zalecaną definicję 

typu dokumentu, czyli tzw. prolog:
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Uwaga: wielkie litery w deklaracji DTD (Document Type Definition) są konieczne!

Deklaracja ta mówi, że piszesz w języku HTML 4.01 Strict, czyli we współcześnie używanym 

standardzie. Więcej o deklaracjach Doctype przeczytasz w w rozdziale Struktura dokumentu.

Ostatecznie więc, stosuj standardową osnowę:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<head>

<title>tytuł strony</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

</head>

<body>

właściwa treść (ciało) dokumentu

</body>

</html>

Jak uzyskać polskie znaki w edytorach?

UWAGA: czołowe polskie edytory HTML nie wymagają już stosowania odrębnych klawiatur i 

czcionek ekranowych, gdyż same automatycznie konwertują polskie znaki do wybranej przez nas 

strony kodowej. Po prostu piszesz w nich normalnie, jak np. w zwykłym edytorze tekstów.

Tytuły

W dokumentach często wprowadzamy tytuły, zwane też śródtytułami lub nagłówkami. Służy do 

tego polecenie <hx> </hx>. Znak h oznacza heading, natomiast x to stopień tytułu (mamy ich 

sześć). Polecenie wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika otwierającego 

<h1> i zamykającego </h1>. Ten drugi zawiera dodatkowo ukośnik (ang. slash).

Znaczna większość poleceń zawiera znacznik otwierający i zamykający, aczkolwiek są też 

polecenia zawierające jedynie pojedynczy znacznik, np. znacznik poziomej linii, grafiki czy końca 
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wiersza. Gdy masz do czynienia z poleceniem zawierającym oba znaczniki, koniecznie stosuj i 

znacznik otwierający, i zamykający. W HTML jest to bezwzględnie zalecane, a w XHTML już 

nawet konieczne.

Podkreślmy od razu, że znaczniki w przeglądarce WWW nie są wyświetlane. Są one jedynie 

interpretowane, tzn. pozwalają "w locie" formatować tekst.

Uwaga: Powszechnie używany termin "nagłówek" jest nieco mylący. Aby nie było kłopotu z 

rozróżnianiem tytułu i nagłówka dokumentu, przyjmujemy właśnie pojęcie "tytuł" lub "śródtytuł". 

Jest ono zresztą bardziej intuicyjne, gdyż kojarzy się z tytułami rozdziałów i podrozdziałów w 

obszernych dokumentach, a taka jest jego istota.

Jak wspomnieliśmy wyżej, dysponujemy sześcioma stopniami tytułów, różniącymi się w 

przeglądarce wielkością znaków. Wprowadzamy je za pomocą poleceń h1, h2 itd.

<h1>Tytuł stopnia pierwszego</h1>

<h2>Tytuł stopnia drugiego</h2>

<h3>Tytuł stopnia trzeciego</h3>

<h4>Tytuł stopnia czwartego</h4>

<h5>Tytuł stopnia piątego</h5>

<h6>Tytuł stopnia szóstego</h6>

I efekt:
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Tytuł stopnia pierwszego

Tytuł stopnia drugiego

Tytuł stopnia trzeciego

Tytuł stopnia czwartego

Tytuł stopnia piątego

Tytuł stopnia szóstego

Akapit i wiersz

Jak wprowadzać do dokumentu "zwykły" tekst? W zasadzie każdy tekst, który nie jest objęty 

specjalnym znacznikiem, jest interpretowany jako "masa tekstowa". Gdybyśmy jednak wpisali 

dłuższy fragment tekstu, rozdzielając w edytorze akapity za pomocą klawisza Enter, przeglądarka 

zignoruje znaki końca wierszy i akapitów w edytorze i wyświetli jednolity blok tekstu. Aby 

naprawdę rozdzielić akapity, należy się posłużyć poleceniem <p> (p = paragraph), które wstawi 

interlinie między poszczególne fragmenty tekstu. Zalecamy także konsekwentne stosowanie 

znacznika zamykającego </p>.

Przykład:

<p>To jest treść pierwszego akapitu</p>

<p>To jest treść drugiego akapitu</p>

Efekt:

To jest treść pierwszego akapitu

To jest treść drugiego akapitu

Niekiedy zdarza się, że chcemy przełamać tekst, nie wprowadzając przy tym znaku końca akapitu. 

Możemy wówczas zastosować pojedyncze polecenie <br>, które przenosi tekst o jeden wiersz w 

dół, choć nie wprowadza dodatkowej interlinii.
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To jest pierwszy wiersz<br>

To jest drugi wiersz<br>

To jest trzeci wiersz<br>

To jest czwarty wiersz<br>

Rezultat:

To jest pierwszy wiersz

To jest drugi wiersz

To jest trzeci wiersz

To jest czwarty wiersz

Pozioma linia

Następnym, często spotykanym elementem jest pozioma linia, którą wstawiamy za pomocą 

polecenia <hr> (ang. horizontal rule). Pozwala ono wyświetlić w dokumencie poziomą linię, na 

szerokość całej strony czy bloku, rozdzielając nią logiczne fragmenty tekstu, dzięki czemu strona 

jest bardziej przejrzysta.

<hr>

Wykazy (listy)

Na stronach WWW powszechnie stosuje się wykazy, zwane też często listami (ang. list). Są to po 

prostu systematyczne wyliczenia jakichś punktów, które w przeciwieństwie do tekstu o charakterze 

opisowym w skondensowany sposób prezentują jakąś myśl czy zespół zagadnień. Użytkownicy 

edytorów tekstów spotykają się z tym elementem - np. w polskiej wersji edytora Word są one znane

pod nazwą list numerowanych i list wypunktowanych.

Aby utworzyć szkielet wykazu wypunktowanego, należy użyć polecenia <ul> </ul> (ang. 

unordered list). W ramach szkieletu znajdą się poszczególne punkty wykazu, które wprowadzamy 

za pomocą polecenia <li> </li>.

<p>Dlaczego zajmuję się UFO?</p>

<ul>
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<li>Uważam, że UFO istnieje</li>

<li>Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc</li>

<li>Uważam, że należy się przygotować na spotkanie</li>

</ul>

W efekcie uzyskamy:

Dlaczego zajmuję się UFO?

Uważam, że UFO istnieje

Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc

Uważam, że należy się przygotować na spotkanie

Gdy chcemy utworzyć wykaz numerowany, wówczas zamiast <ul> i </ul> możemy zastosować 

<ol> i </ol> (ang. ordered list). Uzyskamy wówczas listę numerowaną za pomocą liczebników 

arabskich (w dalszej części podręcznika pokażemy inne sposoby numerowania).

Uważam, że UFO istnieje

Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc

Uważam, że należy się przygotować na spotkanie

Atrybuty czcionki

Aby tekst w przeglądarce nie wyglądał wszędzie tak samo, stosuje się dodatkowe atrybuty czcionki 

- wyróżnienie (pogrubienie) i emfazę (pochylenie). Atrybuty pozwalają uwypuklić jakieś 

fragmenty tekstu, np. nazwy za pomocą kursywy, a ważniejsze pojęcia za pomocą pogrubienia:

To jest tekst normalny

<strong>To jest tekst pogrubiony</strong>

<em>To jest tekst pochylony</em>

Efekt działania tych poleceń:

To jest tekst normalny

To jest tekst pogrubiony

To jest tekst pochylony
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Odsyłacze

Charakterystyczną cechą Internetu jest obecność na stronach hipertekstowych odsyłaczy do innych 

stron, które znajdują się w światowej sieci. W gruncie rzeczy czytelnik dokumentu nie musi wcale 

wiedzieć, gdzie znajdują się te strony - ważne jest, aby miał do nich łatwy dostęp. Na tym polega 

istota hipertekstu - jakiś temat może być opisany za pomocą stron tworzonych przez różnych 

autorów, mieszkających w różnych krajach, nawet często nie znających się wzajemnie. Gdy na 

zbudowanych przez nich stronach znajdą się odsyłacze, ich wspólne zainteresowania zostaną 

zjednoczone za pomocą hipertekstu, który uczyni te strony jedną całością. Czytelnik jakiegoś 

dokumentu będzie po prostu za pomocą kliknięć myszką na odsyłaczach przenosić się do różnych 

miejsc w Internecie, skacząc np. z Polski do Japonii, z Japonii do USA, a stamtąd do Francji. Z jego

punktu widzenia jest zupełnie obojętne, gdzie strony się znajdują. Dla niego ważny jest łatwy 

dostęp do informacji.

W tym miejscu przedstawimy dwa szczególnie ważne odsyłacze: odsyłacze do innych stron WWW 

i odsyłacz uruchamiający pocztę elektroniczną. Są one bowiem najpowszechniej stosowane.

Odsyłacz do innej strony jest tworzony za pomocą polecenia:

<a href="adres.strony.internetowej">Jakaś nazwa tej strony</a>

Przykładowy adres mógłby wyglądać następująco:

<a href="http://www.pcworld.pl">PC World Komputer</a>

czyli,

PC World Komputer

to tam, gdzie zarabiam na swoją miskę ryżu :-)

Ukośnik (slash) na końcu adresu wymusza wczytanie strony domyślnej, zazwyczaj o nazwie 

index.html (lub index.htm - zależy to od typu serwera WWW).

Uwaga: zalecamy nadawanie stronie głównej serwisu nazwy index.htm lub index.html. Jest to 

powszechnie przyjęta praktyka w Internecie. W ostatnich latach stosuje się także default.htm lub 

default.html. A jeśli spotkasz się z rozszerzeniem .php, to wiedz, że dany serwis korzysta ze 

skryptów server-side w języku PHP.
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Na ekranie przeglądarki jest wyświetlany tekst, który znajduje się między znacznikami <a href="... 

"> i </a>. Jest on domyślnie wyświetlany na niebiesko z podkreśleniem (możemy to jednak 

zmienić). Gdy przesuniemy kursor myszki nad odsyłacz, w pasku stanu przeglądarki zobaczymy 

kryjący się pod tekstem adres internetowy. Kliknięcie na nim spowoduje skok do strony.

Zwróćmy uwagę na to, że sam adres internetowy jest podawany w cudzysłowie. Dla działania 

odsyłacza nie jest to wprawdzie absolutnie konieczne (przeglądarki łagodnie traktują takie usterki), 

ale wymaga tego formalna poprawność składni. Edytory HTML na ogół respektują ten wymóg 

(choć nie wszystkie).

Drugim ważnym odsyłaczem jest adres poczty elektronicznej. Bardzo często autorzy stron, którzy 

dysponują przecież zazwyczaj swoim własnym adresem, wstawiają go na stronie, prosząc o uwagi 

czytelnika (ale rzadko to czynią autorzy stron z informacjami dla hackerów!). Jest to dobry obyczaj,

który daje czytelnikowi łatwy kontakt z autorem.

Stosujemy tutaj na przykład następujące polecenie:

<a href="mailto:autor@jego.adres">Imię i nazwisko</a>

Na przykład:

<a href="mailto:wimmer@helion.pl.">Redaktor</a>

Napis mailto daje sygnał przeglądarce WWW, że ma uruchomić pocztę elektroniczną. Firefox 

wywoła Thundebirda (a jak go nie ma, to zapewne Outlook Express), Opera przywoła własny, 

wbudowany program pocztowy, zaś Internet Explorer zaś skorzysta z Outlook Express (albo np. z 

MS Outlook, jeśli jest on domyślnym programem pocztowym). Także i tutaj stosujmy 

konsekwentnie w adresie cudzysłów. Fragment w postaci:

Jeśli masz jakieś uwagi, napisz do <a href="mailto:wimmer@helion.pl">autora strony</a>

zostanie przedstawiony w przeglądarce następująco:

Jeśli masz jakieś uwagi, napisz do autora strony

Przesunięcie kursora myszki nad tekst "autora strony" wyświetli w pasku stanu adres poczty 

elektronicznej, kliknięcie myszką natomiast spowoduje uruchomienie modułu pocztowego, w 

którym czytelnik strony będzie mógł zredagować list do autora.
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Wielkość i kolor czcionki

W starszych specyfikacjach HTML istniały specjalne polecenia definiujące wielkość i kolor 

czcionki. W HTML 4.01 już ich nie ma, natomiast atrybuty te zostały przeniesione do stylów, za 

pomocą których można uzyskać znacznie bogatsze efekty. W tym miejscu podajemy jedynie proste 

przykłady, odsyłając do rozdziału o stylach, który trzeba będzie uważnie przestudiować.

Przykładowo, chcąc określić wielkość czcionki w akapicie, możemy napisać:

<p style="font-size:xx-large">Treść akapitu</p>

Co w efekcie da:

Treść akapitu zapisana czcionką 

o wielkości xx-large
Albo:

<p style="font-size:small">Treść akapitu</p>

Co da:

Treść akapitu zapisana czcionką small

Zaleca się stosowanie imiennych wielkości absolutnych i relatywnych czcionek, jak xx-small, x-

small, small, medium, large, x-large, xx-large oraz smaller i larger, które są najbardziej elastyczne.

O definiowaniu za pomocą stylów rozmaitych atrybutów czcionek - krojach, stylach, wielkości, 

wariantach - przeczytasz w rozdziale o własnościach czcionek.

Podobnie, zmienił się sposób określania kolorów czcionek, na przykład:

<p style="color: darkgreen; ">Treść akapitu w kolorze darkgreen</p>

Co w efekcie da:

Treść akapitu w kolorze darkgreen.
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O definiowaniu kolorów za pomocą stylów przeczytasz w rozdziale o kolorach.

Grafika na stronie

Strony WWW zawierają zwykle grafikę, która bardzo urozmaica ich czytanie - pod warunkiem 

oczywiście, że korzystamy z graficznego systemu operacyjnego. Niektórzy autorzy stron tak się 

zatracają w ozdabianiu stron, że zapominają o przepustowości łączy internetowych. Gdy czytelnik 

strony nie wyłączy w swojej przeglądarce funkcji wczytywania grafiki, może stracić dużo czasu i 

nerwów, oczekując na wczytanie tak spreparowanej strony. Na szczęście za następnym razem 

przeglądarka sięga do katalogu cache, gdzie gromadzą się grafiki z Internetu, co znacznie 

przyspieszy transmisję zawartości strony. Niemniej jednak warto z umiarem stosować graficzne 

ozdobniki, zwłaszcza gdy nie niosą żadnych istotnych treści.

Na stronach WWW są stosowane trzy podstawowe formaty bitowych plików graficznych - GIF, 

JPG (JPEG) i PNG - które są z założenia skompresowane (często nawet dziesięciokrotnie w 

stosunku do innych popularnych formatów), a więc zajmują znacznie mniej miejsca niż grafiki w 

innych formatach. Dzięki temu transmisja strony trwa znacznie krócej.

Grafikę możemy wprowadzić za pomocą polecenia:

<img src="nazwa_pliku" alt="nazwa alternatywna">

Na przykład:

<img src="sufinka.jpg" alt="Sufi w tulipanach">

W najprostszym przypadku, gdy obrazek znajduje się w tym samym katalogu co dokument, 

wystarczy podać jego nazwę. Gdy grafiki gromadzimy na serwerze w odrębnym katalogu, 

konieczne jest podanie ścieżki dostępu. Na przykład:
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<img src="../podkatalog/grafika.jpg" alt="nazwa alternatywna">

Układ strony

Twoja witryna może się składać z jednej zaledwie strony, może ich też zawierać dowolnie wiele, 

gdzie poszczególne wchodzące w jej skład dokumenty są powiązane odsyłaczami. Dlatego już w 

tym miejscu warto wspomnieć o sposobach ułożenia treści, czyli o tzw. layoutach stron.

Początkowo, w pierwszych latach rozwoju WWW, dominował prosty, wręcz ascetyczny wygląd 

stron, które zawierały podstawowe znaczniki struktury dokumentu, zaś strony wiązano po prostu 

zwykłymi odsyłaczami, umieszczając zwykle spis treści na początku pierwszej strony. Taki sposób 

sprawdza się doskonale do dzisiaj i nic nie stoi na przeszkodzie, aby strona startowa witryny 

zawierała podstawowe informacje o witrynie i jej autorze oraz odsyłacze do innych dokumentów. 

To najprostsza technika, dzięki której strony szybko się ładują, i w której trudno popełnić jakieś 

błędy techniczne.

W połowie lat 90. firma Netscape wprowadziła w swojej przeglądarce Navigator - a inne 

przeglądarki poszły potem w jej ślady - obsługę tzw. ramek (piszemy o nich szerzej w rozdziale o 

ramkach), dzięki którym można było tworzyć pomocnicze okienko zawierające spis treści, zaś 

zawarte w nim odsyłacze wczytywały dowiązane do nich strony do głównego okna. Technika ta, 

dobrze opanowana przez autora, była niewątpliwie efektywna (jest nierzadko używana do dzisiaj), 

ale z czasem wyszły na jaw rozmaite związane z nią kłopoty (szczególnie uciążliwy jest m.in. fakt, 

że wyszukiwarki sieciowe, jak Google, indeksują dokumenty w ramkach i podsuwają je potem 

szukającym poza kontekstem nadrzędnego układu ramkowego), zatem w ostatniej wersji HTML 

uznano ją za przestarzałą i zaczęto odradzać jej stosowanie.

Gdy minęła moda na ramki, pod koniec lat 90. przyszedł czas tabel, w których umieszczano 

elementy strony. Technika ta została spopularyzowana przez wielkie portale, stąd nawet przyjęło się

określenie "portalowy układ strony". Jest do dzisiaj dość powszechnie stosowana, aczkolwiek w 

dobie tzw. webmasterstwa semantycznego tego rodzaju podejście jest uznane za niewłaściwe, gdyż 

tabele są tu wykorzystywane niezgodnie z ich naturalnym przeznaczeniem, którym jest tworzenie 

danych tabelarycznych. Tabela jako szkielet strony jest po prostu sztuczką, sposobem 

wykorzystania niezgodnym z istotą tabeli, na dodatek wprowadzającym mnóstwo trudnego do 

utrzymania i modyfikacji kodu (zajrzyj do źródła strony w dowolnym portalu, a przerazisz się jego 
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skomplikowaniem). Dzisiaj odradza się używanie tabel w roli szkieletów układu, a dlaczego, 

możesz przeczytać w wolnej chwili w pamflecie "Dlaczego układ na tabelkach jest głupi", w 

serwisie Osiołki.net.

I wreszcie pojawiła się tendencja, którą uczeni w piśmie uznają za tę właściwą, i która powoli, 

bardzo powoli, zyskuje sobie uznanie w światowym webmasterstwie. Strony są budowane w 

oparciu o bloki (sekcje, warstwy) zakreślone przez znaczniki div, dzięki którym można swobodnie 

rozmieszczać na stronie poszczególne elementy.

Co zatem masz począć, ucząc się dopiero języków webmasterskich? Przede wszystkim zacznij od 

tych najstarszych, tradycyjnych sposobów, które są w pełni aktualne do dzisiaj i dzięki swojej 

prostocie zawsze będą aktualne. Unikaj ramek, tabele stosuj tylko zgodnie z ich naturalnym 

przeznaczeniem. Gdy nabierzesz wprawy w tworzeniu prostych konstrukcyjnie stron, formatowaniu

zawartych w nich elementów i łączeniu ze sobą wszystkich dokumentów w zwarty kompleks, 

spróbuj się zmierzyć z nowoczesnymi technikami, a więc właśnie z układami opartymi na blokach. 

Nasz kurs jest oparty na blokach div, pokazując, że można tworzyć całkiem niebrzydko 

wyglądające strony, z systemami nawigacyjnymi korzystającymi z formatowania za pomocą stylów.

 6.2  Struktura dokumentu

O rozdziale: W rozdziale prezentuję ogólną strukturę dokumentu HTML, a więc ramy - prolog, 

część nagłówkową i ciało dokumentu - do których wstawiamy informacje o samym dokumencie 

oraz jego właściwą treść. Zrozumienie tego rozdziału jest kluczowe dla pisania poprawnie 

skonstruowanych stron, interpretowanych bez zakłóceń przez przeglądarki internetowe oraz dobrze 

widocznych w samym Internecie, a przede wszystkim w wyszukiwarkach sieciowych.

Czym jest dokument HTML?

Być może wiele osób sądzi, że strona w języku HTML jest jakimś tajemnym dokumentem, o 

specjalnym formacie, do tworzenia której potrzebne są specjalistyczne narzędzia i daleko idąca 

wiedza. Nic z tych rzeczy! Do utworzenia takiej strony nie jest potrzebne nic więcej niż... zwykły 

edytor tekstów. Może to być, przynajmniej teoretycznie, najprostszy edytor, jak Notatnik, który 

potrafi zapisywać dokument w postaci tekstowej. Listę dobrych edytorów znajdziesz na stronie 

HTML dla początkujących.
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Przypomnijmy, że w języku HTML wielkość liter w znacznikach jest obojętna, jednak zalecane jest 

stosowanie małych liter, a więc <h1>, a nie <H1> - w jego kontynuacji, języku XHTML, małe 

znaczniki są już obowiązkowe!

W dokumentach powinniśmy stosować przede wszystkim standard kodowania polskich liter 

ISO-8859-2.

Po pierwsze, jest to międzynarodowy standard, przyjęty także w charakterze Polskiej Normy.

Po drugie, jest to standard bardziej uniwersalny, gdyż jest dostępny w wielu systemach 

operacyjnych.

Drugim wartym rozważenia standardem, zalecanym zwłaszcza w języku XHTML, jest UTF-8 

(Unicode), jednak jest on jeszcze niezbyt często spotykany na polskich stronach, choć bez 

wątpienia jest przyszłością webmasterstwa.

Należy unikać używania innych "polskich" standardów, a szczególnie Windows-1250, typowego 

jedynie dla Windows. W tej chwili praktycznie wszystkie systemy operacyjne są obsługiwane przez

przeglądarki potrafiące rozpoznawać deklarację strony kodowej, umieszczanej w ramach części 

nagłówkowej strony (HEAD). Ma ona w tym wypadku następującą postać:

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

< /head>

W przypadku standardu Unicode informacja o stronie kodowej ma następującą postać:

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

< /head>

Dokument HTML jest więc najzwyczajniejszym plikiem tekstowym, który zawiera jednak pewne 

osobliwe znaczniki, zwane z angielska "tagami". "Tagi", których jest blisko setka, stanowią wraz z 

parametrami język HTML. Same składają się z nawiasów kątowych, między którymi znajdują się 

ściśle określone litery. Na przykład <h1> jest otwierającym znacznikiem tytułu pierwszego stopnia. 

Większość znaczników składa się z części otwierającej oraz zamykającej, która zawiera dodatkowo 

tzw. ukośnik (slash).
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Gdybyśmy chcieli wprowadzić tytuł drugiego stopnia, powinniśmy napisać:

<h2>Treść tytułu drugiego stopnia</h2>

co w efekcie powinno dać wynik:

Treść tytułu drugiego stopnia

W podobny sposób możemy wprowadzić do dokumentu poziomą linię, posługując się pojedynczym

znacznikiem <hr>, dzięki czemu uzyskamy na ekranie przeglądarki

Doszliśmy w tym miejscu do związku dokumentu HTML z przeglądarką World Wide Web. 

Przeglądarka jest wyspecjalizowanym programem, który interpretuje znaczniki i "przetwarza" je 

na właściwą postać graficzną. Do tej pory zaprojektowano już wiele przeglądarek, różniących się 

zaawansowaniem technicznym, a najdoskonalszymi z nich są obecnie programy oparte na pracach 

Fundacji Mozilla (jak Firefox), Opera firmy Opera Software, oraz Internet Explorer firmy 

Microsoft.

Wróćmy jednak do HTML.

Do zbudowania dokumentu HTML nie potrzeba więc niczego więcej jak znajomości języka i 

prostego edytora tekstów (ale zalecam stosowanie specjalizowanych edytorów!). Powszechnie 

przyjętym standardem języka HTML jest opublikowany w grudniu 1997 roku HTML 4.0. Obszerny

opis najnowszej specyfikacji, czyli HTML 4.01 Specification (24 grudnia 1999), znajduje się na 

internetowej stronie http://www.w3.org/TR/html4/ - można tam również pobrać spakowane 

archiwum.

Ważna uwaga: formalnie zalecane jest stosowanie wyłącznie języka wchodzącego w skład 

oficjalnej specyfikacji HTML. Jest to oczywiście zalecenie, a nie bezwzględny przymus 

stosowania, którego ignorowanie pociąga za sobą jakiekolwiek sankcje, np. usunięcie witryny z 

Sieci - przynajmniej w tej chwili. Decyzję o przestrzeganiu lub wykraczaniu poza standard 

powinien podjąć SAM AUTOR serwisu, który przyjmuje tym samym płynące z tego tytułu 

konsekwencje. Skutkiem nieprzestrzegania specyfikacji może być to, że niektóre przeglądarki będą 

wadliwie interpretować przygotowane strony - może to być szczególnie widoczne wtedy, gdy 

rozpowszechnią się nowsze standardy, tj. XHTML.
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Podstawowe elementy dokumentu

Dokument HTML, aby odpowiadał przyjętemu standardowi, powinien zawierać co najmniej trzy 

elementy. Choć często spotyka się w Internecie dokumenty nie zawierające wszystkich poleceń, 

zdecydowanie należy unikać tej maniery.

Wcześniej warto jeszcze powiedzieć, że często stosuje się w dokumentach WWW specjalny prolog 

(jest to zalecane, gdyż możemy dzięki temu sprawdzać poprawność stron w walidatorze), który 

identyfikuje poziom używanego języka HTML. Jest on wstawiany jako pierwszy element 

dokumentu, JESZCZE PRZED otwarciem szkieletu strony, czyli <html>. Prolog jest m.in. 

wykorzystywany jako oznaczenie poziomu w procesie weryfikacji poprawności składni za pomocą 

tzw. parserów. Specyfikacja HTML 4 przewiduje trzy wersje prologu.

Jeśli dokument jest zgodny ze specyfikacją HTML 4.0.1, możemy stosować prolog:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

Prolog ten odpowiada wersji STRICT definicji typu dokumentu (DTD), a więc wykluczającej 

wszelkie elementy prezentacyjne, które specyfikacja HTML 4 uznaje za schyłkowe (deprecated). 

Wersja jest jest więc okrojonym HTML 4, przedkładającym strukturę nad prezentację.

Niektórzy autorzy stron dodają jeszcze sieciowy adres tej wersji DTD (ma on służyć do 

ewentualnego pobrania definicji przez przeglądarkę), choć nie jest to bezwzględnie konieczne - 

nawet specyfikacja HTML nie podaje tego adresu. Tym niemniej zaleca się tę właśnie wersję 

prologu.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Często stosowaną wersją prologu jest tzw. wersja przejściowa ("luźna"):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

Prolog ten deklaruje dokument jako zawierający wszelkie możliwe elementy i atrybuty HTML, 

łącznie z wycofanymi, jak i uznanymi za schyłkowe. Specyfikacja HTML sama posługuje się 

właśnie tym prologiem.

Wersja z adresem sieciowym DTD ma postać:
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Szerszą odmianą Transitional jest prolog dla strony zawierającej ramki (jest to po prostu 

Transitional uzupełniona o ramki) :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">

I jego wersja z adresem:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Oczywiście autorzy stron piszący w nowszym języku XHTML stosują nieco inne prologi, 

dostosowane właśnie do potrzeb tego języka.

Parsery przyjmują takie deklaracje jako podstawę badania poprawności składniowej. Najlepiej 

skorzystać z oficjalnego parsera World Wide Web Consortium, opartego na specyfikacji HTML 

4.0.:

Wróćmy do szkieletu strony.

<html> </html>

Jest to otwierający i zamykający znacznik dokumentu, a między nimi jest umieszczana cała treść. 

Znacznik nie jest bezpośrednio widoczny w przeglądarce.

<head> </head>

Znacznik jest umieszczany wewnątrz znaczników HTML i sam zawiera podstawowe informacje o 

dokumencie, w pierwszym rzędzie tytuł strony. W ramach tego znacznika jest umieszczana tzw. 

część nagłówkowa.

<body> </body>

Jest to znacznik umieszczany wewnątrz znaczników html, za znacznikami head. Zawiera 

konkretną treść dokumentu.

Łącznie wygląda to więc następująco:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
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<html>

<head>

Informacje nagłówkowe o dokumencie, łącznie z tytułem

</head>

<body>

Treść dokumentu - śródtytuły, tekst, grafika, odsyłacze itp.

</body>

</html>

Więcej szczegółów o HEAD

Definiując sekcję nagłówkową <head> możemy wstawić kilka dalszych parametrów, które 

uzupełniają informacje o stronie.

Tytuł dokumentu

<title> </title>

Ważnym elementem (koniecznie go używaj!) jest tytuł strony, który ukazuje się w belce tytułowej 

przeglądarki. Zaleca się zwykle nieprzekraczanie 40 znaków. Tytułu nie należy mylić z pierwszym 

nagłówkiem strony, aczkolwiek oba te elementy mogą mieć oczywiście tę samą treść. Załączony 

fragment ekranu pokazuje w belce treść Netscape - (Kurs języka HTML), gdyż w dokumencie 

znalazła się definicja <title>Kurs języka HTML</title>.

Polecenie title umieszczaj zawsze bezpośrednio za otwierającym znacznikiem head, jeszcze 

PRZED informacjami meta.

 

Ważna uwaga: Nie używaj w tytułach samych WIELKICH LITER, gdyż wiele wyszukiwarek 

zignoruje stronę. Nie wpisuj także w ramach title adresów internetowych, gdyż skutek będzie taki 
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sam. Warto także pamiętać, że indeksery nadają zwykle temu znacznikowi wysoki priorytet, a więc 

warto w nim podać istotne informacje, np. nie "Moja strona domowa", lecz raczej "Psy, koty i inne 

zwierzaki domowe".

Informacje nagłówkowe

<meta ...>

Jest to opcjonalne polecenie, które bardziej szczegółowo informuje o zawartości dokumentu, np. dla

celów katalogowych czy indeksów, wykorzystywanych przez odpowiednie programy, np. 

wyszukiwarki sieciowe. Zawiera ono trzy atrybuty: HTTP-EQUIV, NAME i CONTENT w 

kombinacji pierwszy z trzecim lub drugi z trzecim. HTTP-EQUIV definiuje zmienne systemowe, 

natomiast NAME - zmienne użytkownika.

Chociaż meta jest poleceniem opcjonalnym, nie wymaganym dla poprawności dokumentu, 

używanie go jest zalecane (podkreślam to pogrubieniem i czerwonym kolorem!), gdyż usprawnia 

funkcjonowanie witryny w Sieci. Meta nie jest zbiorem nikomu niepotrzebnych zaklęć, lecz 

użytecznym instrumentem współpracującym z przeglądarkami internetowymi i sieciowymi 

wyszukiwarkami. Wstawienie tych "zaklęć" jest banalną czynnością, a korzyści są niezaprzeczalne. 

Pamiętaj, że trzeba opisać każdy dokument z osobna, aczkolwiek w wielu sytuacjach wystarczy po 

prostu skopiować dane meta z jednego dokumentu do pozostałych.

Zwróćmy uwagę na kilka poleceń, które można umieścić w <meta>. Polecamy w szczególności: 

strona kodowa, opis strony, wyrazy kluczowe, autor strony, data utworzenia.

Strona kodowa dokumentu

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Polecenie jest deklaracją strony kodowej dokumentu, według standardu iso-8859-2. Przeglądarki 

potrafią się automatycznie przestawić na właściwą stronę kodową, zgodnie z podaną deklaracją. Nie

jest potrzebna interwencja użytkownika, który nie musi nawet wiedzieć, z jakim standardem 

kodowania polskich znaków ma do czynienia. Polecenie to jest bezwzględnie zalecane przy 

tworzeniu stron WWW. Jego brak jest, niestety, powszechnym błędem na stronach HTML-owych 

nowicjuszy.
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Uwaga: aby strona była poprawnie wyświetlana w danym standardzie, np. ISO-8859-2, nie 

wystarczy podać jedynie tę deklarację. Także i polskie litery muszą być zapisane w tym standardzie.

To spotykany nierzadko błąd początkujących webmasterów, którzy uważają, że sam charset 

załatwia sprawę. Użytkownicy dobrego polskiego edytora (np. Pajączka) nie muszą się na szczęście

o to martwić, gdyż edytor sam się troszczy o obie sprawy.

Opis strony

<meta name ="description" content="jakaś tam treść">

Polecenie to opisuje zawartość strony. Zalecam stosowanie go, gdyż dzięki niemu ułatwiamy pracę 

osobom korzystającym z wyszukiwarki. Przykładowo, gdy posłużymy się wyszukiwarką Google, 

szukając np. stron poświęconym językowi Esperanto, łatwo dostrzeżemy funkcjonalność poleceń 

TITLE i Description. To, co umieściliśmy w ramach TITLE, zostanie wyświetlone jako tytuł 

znalezionej strony. Z kolei zawartość Description zostanie wyświetlona niżej, jako opis naszej 

strony. Gdybyśmy nie użyli Description, wyszukiwarka wyświetli kilka pierwszych wierszy 

naszego dokumentu, które mogą być zupełnie przypadkowe. Uważnie i świadomie zredagowana 

zawartość Description da natychmiast orientację co do zawartości strony. Może to być na przykład:

<meta name ="description" content="Esperanto: strona zawiera podstawowe informacje o języku 

Esperanto, odsyłacze do najważniejszych stron, podręcznik i słowniczek.">

Zaleca się nieprzekraczanie 150-200 znaków - w niektórych specjalistycznych serwisach spotyka 

się zalecenie "co najwyżej 20-25 wyrazów".

Wyrazy kluczowe

<meta name="keywords" content="jakieś wyrazy kluczowe">

Polecenie informuje o wyrazach kluczowych dokumentu, zwracając przykładową wartość 

Keywords: HTML, webmaster, kurs, poradnik. Warto stosować wyrazy kluczowe, gdyż ułatwia to 

pracę sieciowym programom indeksująco-wyszukiwawczym i zwiększa szansę znalezienia strony 

przez innych użytkowników. To my właśnie decydujemy tutaj, jakie są istotne elementy strony. Jeśli

nasza strona zawiera opis jakiegoś produktu, moglibyśmy podać wyrazy kluczowe "marmolada 

śliwkowa, przemysł, spółdzielnia Lepsze Jutro, żywność". Poszczególne wyrazy kluczowe są 

oddzielane przecinkami. Dla scharakteryzowania strony zazwyczaj wystarcza kilka, rzadziej 
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kilkanaście wyrazów. Kilkadziesiąt to już absolutny wyjątek. Generalnie, nie powinno się 

przekraczać 1000 znaków.

Uwaga: nie powtarzaj wyrazów kluczowych, chcąc "podbić" swój ranking (np. sex, sex, sex), gdyż 

wiele wyszukiwarek może to potraktować jako spam i za karę wykluczyć stronę z indeksu. No i 

unikaj używania szczególnie popularnych wyrazów kluczowych, poszukiwanych przez internautów,

jeśli strona w ogóle się z nimi nie wiąże. To postępowanie nieetyczne. Nie wolno zwabiać na swoje 

strony kłamliwymi informacjami.

Język dokumentu

<meta http-equiv="content-language" content="pl">

Polecenie informuje o języku strony. Niektóre przeglądarki korzystają z niego przy precyzowaniu 

zapytań. Dla języka angielskiego użyjemy en, dla amerykańskiego angielskiego en-us, dla 

niemieckiego de, dla francuskiego fr, dla rosyjskiego ru itd.

Autor strony

<meta name="author" content="imię i nazwisko">

Polecenie informuje o autorze strony.

Nazwa edytora

<meta name="generator" content="nazwa edytora">

Polecenie informuje o użytym narzędziu do tworzenia stron HTML, np. Homesite, Pajączek, 

Tiger98.

Data ważności dokumentu

<meta http-equiv="expires" content="data i czas">

Polecenie wskazuje przeglądarce, kiedy dokument traci "ważność" i trzeba go wczytać na nowo z 

Sieci. Data musi być podawana w formacie zdefiniowanym przez dokument RFC850.

Przykład:
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<meta http-equiv="expires" content="Wed, 26 Apr 2001 08:21:57 GMT">

Polecenie może być przydatne w przypadku długich dokumentów, których zawartość zmienia się w 

przewidzianych z góry momentach, jak np. dokumenty o oficjalnym charakterze.

Cache'owanie strony'

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">

Polecenie określa, czy strona ma być cache'owana na lokalnym dysku. Użycie no-cache zakazuje 

przeglądarce tej czynności i za każdym razem strona jest wczytywana z Sieci.

Odświeżanie strony

<meta http-equiv="refresh" content="x">

Polecenie spowoduje regularne odświeżanie strony co x sekund. Może to mieć praktyczne 

zastosowanie w przypadku, gdy strona zawiera bardzo często aktualizowane informacje (wiele razy 

dziennie). Gdy użytkownik korzysta ze strony przez dłuższy czas, strona będzie się sama 

aktualizowała.

Uwaga: nie stosuj tego polecenia jako narzędzia do "podbijania" wartości swojego licznika wizyt. 

Goście Twojej strony prędko zrezygnują z wizyt, gdy w trakcie czytania strona będzie się nagle 

odświeżała. No, chyba że robisz rzeczywiste aktualizacje co pół godziny :-) ...

Automatyczne przekierowanie

<meta http-equiv="refresh" content="x; url=http://.../strona.html">

Polecenie spowoduje automatyczne przekierowanie, czyli wczytanie nowej strony po x sekundach. 

W Internecie często spotyka się strony z informacją o zmianie adresu, gdy odsyłacz z innej strony 

jest już nieaktualny. Autor strony pozostawia pod starym adresem informację o zmianie, podając 

nowy adres, ale opatrując tę stronę zaprezentowanym poleceniem, które spowoduje automatyczne 

przejście pod właściwy adres po x sekundach.

Data utworzenia

<meta http-equiv="creation-date" content="Tue, 04 Dec 1993 21:29:02 GMT">
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Polecenie informuje o dacie utworzenia dokumentu, zwracając wartość (np. sieciowemu 

indekserowi) Creation-Date: Tue, 04 Dec 1993 21:29:02 GMT.

Indeksowanie strony

<meta name="robots" content="dyrektywa">

Polecenie jest wskazówką dla indekserów, czy strona i jej pochodne mają być indeksowane. 

Domyślnie stosowane jest indeksowanie, ale możemy podać dyrektywę, wybierając kombinację 

index/noindex i follow/nofollow.

Index nakazuje indeksowanie strony, noindex zakazuje jej indeksowania. Follow nakazuje 

indeksowanie stron wskazywanych przez odsyłacze, nofollow zakazuje tej czynności.

Przykład:

<meta name="robots" content="index, nofollow">

Zamiast pisać index, follow, możemy podać all. W miejsce noindex, nofollow możemy użyć none.

Uwaga: nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę.

Więcej szczegółów o BODY

Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które 

zadecydują o graficznym tle strony.

Obrazek jako tło strony

W starszej wersji HTML stosowano atrybut background="nazwa_pliku_graficznego", jednak 

jest on uznany za przestarzały i obecnie zaleca się stosowanie stylów.

<body style="background-image: url(nazwa_obrazka); ">

Na przykład:

<body style="background-image: url(../grafika/lupus.gif); ">

Podany w poleceniu obrazek pokaże się w tle dokumentu w przeglądarce, np.:

Kliknij w tym miejscu, aby zobaczyć przykład
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Zauważmy, że niewielki objętościowo obrazek lupus.gif został powielony na szerokość i długość 

strony. Za pomocą stylów można też określać sposób powtarzania obrazka oraz jego zaczepienia.

Kolor tła strony

W starszej wersji HTML stosowano też atrybut bgcolor="kolor", który pozwalał wybrać kolor tła 

dokumentu. Obecnie stosuje się w to miejsce style.

<body style="background-color: wartość_koloru; ">

Na przykład:

<body style="background-color: yellow; ">

Kliknij w tym miejscu, aby zobaczyć przykład

Mam nadzieję, że nikogo nie rozbolały oczy od tego przykładu.

Uwaga: w zasadzie powinno się deklarować kolor tła strony, gdyż jeśli tego nie zrobimy, czytelnik 

strony zobaczy tło zależne od jego własnych ustawień w przeglądarce, białe, szare czy jakiekolwiek

inne - autor strony nie ma na to wpływu. Może to "zrujnować" wyświetlanie strony. Ponadto, gdy 

używamy pliku graficznego jako tła, także podawajmy alternatywny kolor tła strony, gdyż wiele 

osób wyłącza grafikę w przeglądarce - wtedy widoczny jest jedynie kolor tła strony.

Kolor tekstu w dokumencie

W starszych wersjach HTML stosowano atrybut body text="kolor", za pomocą którego 

definiowano "hurtowo" kolor tekstu w dokumencie. Obecnie stosuje się style.

<body style="color: wartość_koloru; ">

Na przykład:

<body style="color: #400040; ">

Kliknij w tym miejscu, aby zobaczyć przykład

Analogicznie możemy również określić za pomocą stylów kolory odsyłaczy. Poprzednio stosowano

polecenia link="kolor" (standardowy kolor odsyłacza), vlink="kolor" (visited link, określający 

kolor odsyłacza, który został co najmniej raz użyty), alink="kolor" (active link, określający kolor 
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aktywnego odsyłacza, czyli odsyłacza w trakcie ładowania dowiązanego do niego dokumentu), 

jednak są to polecenia uznane za przestarzałe.

Obecnie kolory odsyłaczy mozna definiować za pomocą tzw. selektorów pseudoklas - :link, 

:visited i :hover.

Kilka uwag o wlewaniu tekstu

Bardziej szczegółowy opis formatowania bloków tekstu znajduje się na stronie Elementy blokowe, 

ale już w tym miejscu warto zasygnalizować podstawowe, związane z tym problemy.

Gdy redagujemy tekst w edytorze, jesteśmy przyzwyczajeni do używania klawisza Enter, aby 

oddzielać od siebie akapity. Jednak przeglądarka ignoruje znak końca akapitu i mimo oddzielenia 

od siebie akapitów w edytorze zostaną one złączone w przeglądarce w ciągłą linię. Dlatego każdy 

akapit powinniśmy umieszczać między parą znaczników <p> </p>. Jeśli wlewamy do edytora 

HTML tekst z innego źródła, musimy objąć każdy z akapitów osobną parą znaczników. Akapity są 

w przeglądarce oddzielane dodatkową interlinią, która uwypukla podział.

Możemy też posłużyć się pojedynczym (otwartym) znacznikiem <br>, umieszczanym na końcu 

wiersza, który pozwoli oddzielić od siebie wiersze, nie wprowadzając interlinii.

Kilka spacji obok siebie jest zamienianych na pojedynczą spację, tak więc nie ma sensu (poza tzw. 

blokiem preformatowanym) wstawiać większej liczby spacji między wyrazami. Na tej samej 

zasadzie ignorowane są również tabulatory.

Można jednak wstawiać znak tzw. niełamliwej spacji (&nbsp;), który pozwala wstawić kilka 

kolejnych spacji. Przykładem jest niniejszy akapit, którego pierwszy wiersz jest odsunięty od 

lewego marginesu o 8 spacji. Nie poleca się jednak stosowania takiej techniki - znacznie 

wygodniejsze jest korzystanie ze stylów - przykładowo, wcięcie akapitu można uzyskać za pomocą 

stylu text-indent.

 6.3 Tabele.

O rozdziale: Tabele służą do tworzenia zestawień danych tabelarycznych - typowym przykładem

zastosowania może być tabela wielkości produktu narodowego w wybranych krajach, w kolejnych

latach, czy też zestawienie najbardziej ludnych państw świata. W rozdziale opisujemy szczegółowo
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techniki budowania i formatowania tabel.

Podkreślamy w tym miejscu wyraźnie, że współcześnie panuje tendencja odchodzenia od 

stosowania tabel w charakterze szkieletu stron (typowe zastosowanie w wielu portalach, z których 

maniera ta rozpowszechniła się na cały Internet - gwoli prawdy podkreślmy, że i poprzednia wersja 

kursu HTML korzystała z tabeli jako szkieletu strony głównej).

Obecnie, zgodnie z zasadami tzw. webmasterstwa semantycznego (używanie znaczników zgodnie

z ich naturalnym przeznaczeniem), tabelom przypisuje się wyłącznie rolę pojemnika dla danych 

tabelarycznych, natomiast układy stron budowane są z użyciem pojemników (bloków, warstw) div, 

formatowanych za pomocą kaskadowych arkuszy stylów CSS. Zapewne proces przechodzenia z 

układów ramkowych czy tabelarycznych na blokowe będzie trwać długo i być może nigdy sie nie 

zakończy, ale wskazujemy tutaj na istniejącą tendencję i zalecane przez specjalistów rozwiązania.

Definicja  tabeli  została  znacznie  rozwinięta  w  stosunku  do  pierwszych  definicji  z  wczesnych

etapów rozwoju HTML. W związku z tym wyróżnia się dwa modele tabel - starszy prosty i nowszy

złożony:

Nazwa modelu Elementy modelu

Simple Table Model table, caption, tr, th, td

Complex Table Model table, colgroup, col, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td

Ogólne ramy tabeli

Ramy tabeli tworzone są za pomocą polecenia:

<table> </table>

Cała zawartość tabeli musi być umieszczona między tymi dwoma znacznikami, które stanowią jej 

delimitery. W ich ramach są umieszczane definicje rzędów, definicje komórek w rzędach, konkretne

dane w komórkach, tytuł tabeli i nagłówki wierszy i kolumn.

Wiersz tabeli

Wiersze tabeli wprowadzamy za pomocą polecenia:
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<tr> </tr>

Wiersz tabeli jest jej konkretyzacją, a sam tworzy z kolei ramy dla komórek z danymi. W ramach 

<table> </table> można umieścić wiele kolejnych definicji wierszy <tr> </tr>, dla przykładu:

<table>

<tr> </tr>

<tr> </tr>

<tr> </tr>

< /table>

Zwróć uwagę, ze wprowadzenie definicji tabeli table, a w jej ramach pewnej liczby wierszy tr nie 

powoduje jeszcze wyświetlenia tabeli. Dopiero zdefiniowanie komórek, o których piszemy niżej, 

pozwoli wyświetlić tabelaryczny układ danych.

Komórka w wierszu

Komórki tabeli wprowadzamy za pomocą polecenia:

<td> </td>

Komórka zawiera już konkretne dane. Między jej znacznikami można umieszczać tekst i grafikę. 

Konkretne komórki są umieszczane między znacznikami wybranego wiersza, na przykład:

<table>

< tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr>

< tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr>

< tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr>

< /table>

Uwaga: dla przejrzystości obrazu dokumentu w edytorze HTML warto umieszczać definicje 

wierszy tabeli jedną pod drugą, natomiast definicje kolejnych komórek obok siebie, co symuluje 

układ wierszy i kolumn w całej tabeli. Oczywiście komórki można opisywać w edytorze także w 

kolejnych rzędach, co naturalnie nie wpływa na ich faktyczne położenie w przeglądarce, 

wyznaczone przez definicję wiersza. Sposób pisania to kwestia wygody użytkownika.

Przykład tabeli:
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a1 a2 a3 a4 a5
b1 b2 b3 b4 b5
c1 c2 c3 c4 c5
Jak widać, tabela zawiera 3 rzędy, w każdym po 5 komórek, zaś w konkretnych komórkach (w 

ramach znaczników <td> </td>) zostały umieszczone dane: od a1 do c5. Jest to najprostszy 

przykład tabeli, która nie zawiera żadnych obramowań, barw, nagłówków i podpisu. Za chwilę 

przystąpimy do urozmaicania tabeli, dzięki czemu znacznie wzrośnie jej przejrzystość i wartość 

informacyjna.

Obramowanie tabeli

Aby tabela zawierała naokoło obramowanie, wystarczy rozszerzyć definicję o atrybut border. Jeśli 

nie podamy szerokości obramowania, przyjmowana jest jej domyślna wartość.

<table border> </table>

a1 a2 a3 a4 a5

b1 b2 b3 b4 b5

c1 c2 c3 c4 c5
Gdybyśmy podali szerokość obramowania w pikselach, zostanie ona odpowiednio zinterpretowana 

przez przeglądarkę, na przykład:

<table border="10"> </table>

a1 a2 a3 a4 a5

b1 b2 b3 b4 b5

c1 c2 c3 c4 c5

W celu dogłębnego zgłębienia tematu tabel niezbędnego do wykonania ćwiczeń proszę zapoznać

się z kursem html dostępnym na płycie szkolenia „kurs blogowania”.

 6.4 Ćwiczenia do rozdziału 6.

 6.4.1 Ćwiczenie z plikiem html.

UWAGA ! Ćwiczenie to można wykonać na dowolnym komputerze bądź tablecie lub telefonie

wyposażonym w edytor tekstów oraz przeglądarkę www.

Proszę  utworzyć  w  swoim katalogu  na  dysku  c:  plik  orzysz.html  poprzez  stworzenie  nowego
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dokumentu tekstowego klikając na ekranie prawy przycisk myszy i wybór „Nowy” - > „Dokument

tekstowy” i  zmieniając jego nazwę na  orzysz a rozszerzenie na html. Proszę potwierdzić monit

informujący o zmianie nazwy. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku  orzysz.html i

wybrac z menu „Otwórz za pomocą” i z listy programów wybrać „Notatnik” a jeśli go tam nie ma

proszę go wskazać na dysku w katalogu windows.

Zgodnie  z  technikami  poznanymi  w  poprzednich  podrozdziałach  proszę  utworzyć  następującą

stronę zapisując ją w pliku orzysz.html:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

<meta name ="description" content="Strona ta zawiera przydatne informacje o mieście Orzysz">

<meta name="keywords" content="Orzysz, miasto, gmina, powiat">

<meta http-equiv="content-language" content="pl"> 

<meta name="author" content=”Jan Kowalski">  

<meta name="generator" content="Notatnik Windows"> 

<title>To jest przykładowa strona miasta Orzysz</title>

</head>

<body>

<h1>Miasto Orzysz</h1>

<h2>Nazwa</h2>

12 listopada 1946 r. nadano miejscowości polską nazwę Orzysz; jest to spolszczona nazwa 

niemiecka.

<img src="herb.png" alt="herb miasta Orzysz">

<h2>Historia</h2>

Ośrodek Zdrowia
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Historia miejscowości sięga XV wieku. Przywilej lokacyjny ustanowił Konrad von Erlichshausen – 

2 marca 1443 nakazał ulokować nad jeziorem Aris osadę o nazwie Neudorf (pol. Nowa Wieś). 

Nazwa ta nie przyjmuje się. Na początku XVI wieku w dokumentach krzyżackich występuje jako 

Aris, później Arys. Miejscowość rozbudowuje się wzdłuż szlaku handlowego, przyjmując formę 

ulicówki. Prawa miejskie uzyskuje w 1725 z rąk króla Fryderyka Wilhelma I Pruskiego. Od 1753 

stacjonują tu wojska. W 1890 w okolicach miasta powstaje poligon wojskowy, znany jako poligon 

Orzysz. Od 1895 Orzysz posiada status miasta garnizonowego. Powstanie i rozbudowa poligonu 

oraz związane z tym inwestycje wojskowe (budowa dużych koszar)przyczyniają się do rozwoju 

handlu i usług a tym samym do rozwoju miasta. Sprzyja temu uruchomienie, na początku XX w., 

połączeń kolejowych – w 1908 z Piszem i Giżyckiem, w 1911 z Mrągowem i Ełkiem. W czasie I 

wojny światowej miasto okupowane jest przez Rosjan (listopad 1914 – luty 1915). W Orzyszu w 

1940 umiera poeta mazurski Michał Kajka, urodzony w miejscowości Ogródek (ok. 15 km od 

Orzysza). W 1945 miasto, częściowo zniszczone, zostaje włączone do Polski.

<h2>Zabytki</h2>

<ul>

<li>Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej – wzniesiony w 1530, później przebudowany. 

Świątynia o niskim korpusie przykrytym dwuspadowym dachem ma niewielką wieżę, ozdobioną 

półkolistymi podwójnymi blendami. Wewnątrz jest współczesne wyposażenie. Ołtarz z 1948 

roku.</li> 

<li>Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – eklektyczny budynek z 1913 o wiejskim 

charakterze, położony przy ulicy Ełckiej. Dekoracje na fasadzie, w środku na belkowym stropie 

malowidła przedstawiające anioły, sceny z życia Jezusa oraz symbole chrześcijańskie. </li>

<li>Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej </li>

<img src="urzadmiasta.jpg" alt="Urząd Miasta Orzysz">

</body>

</html>

Proszę  skopiować  obrazki  „herb.png”  oraz  „urządmiasta.jpg”  z  plyty  cd  kursu  do  katalogu  w
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którym umieścili Państwo plik „orzysz.html” i uruchomić plik orzysz.html w przeglądarce firefox

poprzez wybranie z menu dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy „Otwórz za pomocą”

→ Firefox.

 6.4.2 Ćwiczenie z platformą wordpress.

W panelu administracyjnym wordpress proszę  wybrać „Strony” → „wszystkie strony” następnie

„Edytuj” w menu przy stronie „Dane Statystyczne”. Proszę przełączyć edytor na tekstowy poprzez

kliknięcie „Tekstowy” w  prawym górnym rogu pola edycji treści (rys. 53).

Pod umieszczonym tekstem w polu edycji proszę umieścić kod źródłowy tabeli (rys. 54).

<table bgcolor="#ffff00">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: center;" colspan="2">Dane dotyczące płci</td>

</tr>

<tr>
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<td>kobiety</td>

<td>55%</td>

</tr>

<tr>

<td>meżczyźni</td>

<td>45%</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Proszę  kliknąć  „Podejrzyj  zmiany”  i  zobaczyć  zmiany  w  nowo  otwartym  oknie  przeglądarki.

Powinny one wyglądać następująco (rys. 55 ).
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Rysunek 54: Edytor tekstowy - tabela



Proszę wrócić do zakładki administracyjnej i kliknąć „Zaktualizuj”.

 6.4.3 Ćwiczenia do wykonania samodzielnie.

1. Proszę stworzyć plik tekstowy „cwiczenie.html” a w nim umieścić tabele z tabliczką mnożenia

od 1 do 7 według następującego wzoru:

1 2 3 4 5 6 7

2 4 6 8 10 12 14

3 6 9 12 15 18 21

4 8 12 16 20 24 28

5 10 15 20 25 30 35

6 12 18 24 30 36 42

7 14 21 28 35 42 49

Tło tabeli proszę zrobić na kolor  żółty kolor tekstu na niebieski oraz wyrównać tekst do prawej

krawędzi.

2. Proszę w pliku pod tabelą proszę zrobić następujące wyliczenia:

Wybitnymi matematykami byli:

• Pitagoras
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• Tales

• Kartezjusz

• Banach

3. Proszę z kodu źródłowego z ćwiczenia 6.4.1 skopiować zawartość sekcji  <body> ( bez tagu

<body> sama jego zawartość) pomijając sekcję <head> i znaczniki <meta...> do nowo utworzonej

strony na blogu miasta Orzysz. Jako tytuł strony proszę podać „Informacje o mieście Orzysz.  Z

kodu proszę usunąć dwa tagi <img> <img src="herb.png" alt="herb miasta Orzysz"> oraz <img

src="urzadmiasta.jpg" alt="Urząd Miasta Orzysz">. Opis jak umieścić zdjęcie znajdą Państwo w

następnym rozdziale.

 7  Edycja obrazów w programie gimp w celu umieszczania ich na blogu.

Proszę zainstalować program Gimp z płyty z kursem poprzez uruchomienie pliku „gimp-2.8.4-

setup.exe”  a  następnie  uruchomić  zainstalowany  program.  Proszę  otworzyć  plik  „mapa.jpg”

umieszczony na płycie kursu a następnie otworzyć plik herb.png. Proszę otworzyć okno z herbem i

zaznaczyć  całość  przez  naciśnięcie  ctrl+a  a  następnie  skopiować  i  wkleić  na  mapę  poprzez

kliknięcie ctrl+v obraz można przesuwać przez wybranie na przyborniku narzędzia do przesuwania

warstw (ikonka 2 strzałek) ( 6 narzędzie z prawej strony patrząc od góry). Proszę przesunąć herb

tak by znajdował się pod chmurką z literką „A” (rys. 55). Proszę zapisać plik poprzez wybranie z

menu „Plik” opcji „Wyeksportuj do” i wpisaniu nazwy mapaiherb.jpg. W  oknie które się pojawi

proszę przesunąć suwak jakości na 100% i kliknąć „Wyeksportuj”.
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Proszę uruchomić serwer www i mysql zalogować się do Panelu wordpress i dodać nowy wpis.

Nazwać go „Mapa” i wybrać „Dodaj Medium” (rys. 56).

89

Rysunek 55: Mapa z herbem



Przoszę wybrać „Dodaj plik” a następnie „Wybierz plik” (rys.57).
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Rysunek 56: Dodaj medium

Rysunek 57: Dodawanie obrazka do biblioteki



Proszę wybrać obrazek z biblioteki  wybrać „Wyrównanie” → „Do środka” a następnie kliknąć

przycisk „Wstaw do wpisu” (rys. 58).

Proszę kliknąć opublikuj (rys. 59).
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Rysunek 58: Wstawianie obrazka



 7.1 Ćwiczenie.

Proszę  umieścić  obrazki  herb.png i  urzadmiasta.jpg  zgodnie  z  podanym przykładem ładowania

obrazka do biblioteki. Proszę wykożystać przykład z ćwiczenia 6.4.3 punkt 3.

 8  Archiwizacja bloga.

Archiwizacja bloga polega na skopiowaniu bazy danych do pliku oraz skopiowaniu skryptów w

tym plików z  obrazkami  z  katalogu  wordpres/wp-content/uploads  znajdującego  się  w  katalogu

documentroot lub katalogu z plikami html serwera www.

Archiwizacja bazy polega na skopiowaniu rekordów bazy za pomocą narzędzia PhpMyAdmin na

dysk  lokalny.  Proszę  wybrać  bazę  wordpress  z  baz  dostępnych  po  lewo  (ostatnia)  (rys.60).

Następnie proszę wybrać „Eksport” z paska menu u góry (5 pozycja). 
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Proszę wybrać wykonaj i wskazać miejsce gdzie ma zostać skopiowany plik z bazą danych(rys. 61).

Dziekuję za uwagę. Koniec.
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Rysunek 61: Archiwizacja bazy
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