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Strona www 

l  Hipertekstowy dokument  
l  Odczytywana przez przeglądarkę internetową 
l  Kompatybilność pomiędzy przeglądarkami 
l  Wtyczki do obsługi elementów 

l  Konsorcjum W3C 



Przeglądarka www 

Wyszukiwarka 



Serwery internetowe  

l  Komputer – host – serwer FTP 
l  Web Serwer - jest to program działający na 

serwerze internetowym, obsługujący żądania 
protokołu komunikacyjnego HTTP 

l  Apache, IIS 

l  HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP  



Klient FTP 

l  Total Commander 
l  TurboFTP 
l  AbleFTP 
l  FileZilla 
l  Konqueror  



Aplikacje do tworzenia witryn www 

l  Microsoft Expression Web 
l  Adobe Dreamweaver 
l  Pajączek NxG Professional 
l  Notepad2 
l  Adobe Flash Builder  
l  ConTEXT 



Usługi internetowe 
l  WWW – przeglądarki, odsyłacze hipertekstowe 
l  Poczta elektroniczna 
l  Grupy dyskusyjne – tablica ogłoszeń 
l  FTP  
l  Komunikatory  
l  E-bank – szyfrowanie 
l  Wideokonferencje 



Schemat budowy serwisu  

Personalizacja 

Dane 
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zawartości 
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subskrypcje 

Aplikacje 

Zarządzanie 
zawartością 

Zdarzenia 

Bezpieczeństwo 

Zarządzanie 
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Na podstawie mat. Firmy SYBASE 



Wymagania stawiane serwisom internetowym 

l  skalowalność 
l  ciągłość działania (24/7) 
l  indeksowanie i wyszukiwanie 
l  zarządzanie zawartością 
l  bezpieczeństwo 
l  kategoryzacja 
l  indywidualizacja 
l  różnorodność repozytoriów 
l  stworzenie jednolitego środowiska pracy  



Sposoby publikacji danych w Internecie 

l  Statyczne strony WWW 
l  robimy kilka stron dla różnych przypadków dodajemy pliki z 

grafiką wrzucamy na serwer WWW, dobre do małych 
rozwiązań 

l  strony dynamiczne (technologie JS, PHP) 
l  stworzenie schematu wyglądu stron; strony generowane są 

na podstawie schematu i danych pobieranych z bazy danych 
(pojawia się możliwość swobodnej zmiany treści bez 
ingerencji w pliki html) 

l  publikacje oparte o systemy zarządzania treścią 
l  jw. + wiele innych cech czyli zarządzanie schematami, 

projektami 



Hiperłącza 
l  Odnośnik, link to zamieszczone w dokumencie 

elektronicznym odwołanie do innego dokumentu lub 
innego miejsca w danym dokumencie.  

l  Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub 
obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub 
nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie 
dokumentu docelowego.  



Technologie tworzenia stron 
l  HTML/DHTML     -   CSS 
l  PHP+MySQL 
l  ASP <-> XML – język znaczników 
l  JSP – oparte na języku JAVA – dynamiczne witryny 
l  Java Script 
l  Applety JAVA 
l  Adobe Flash 



Systemy CMS 
l  System zarządzania treścią - Content Management System 

    Jest to aplikacja internetowa, pozwalająca na łatwe utworzenie 
serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę 
przez redakcyjny personel nietechniczny.  

 
     Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie 

internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą 
prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w 
postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i 
moduły.  



Domeny 
l  .com – komercyjne  
l  .edu – edukacja, szkolnictwo  
l  .gov – rządowe, polityczne  
l  .net – sieciowe  
l  .org – organizacje  
l  .int – organizacje międzynarodowe (od 1988)  
l  .mil – militarne  



DNS Domain Name System 
l  Zapewnia przyjazność adresów internetowych dla 

człowieka 

l  Umożliwia lokalizację maszyny (adres logiczny) na 
podstawie znakowej nazwy. 



Adresy URL 
l  Jest to stosowany w Internecie system adresowania, 

pozwalający wskazać dowolny dokument.  

l  URL jest czymś w stylu ścieżki dostępu do pliku 
występującej np. w systemach operacyjnych MS-DOS 
czy Unix.  



Adres URL 
l  Adres dokumentu HTML powinien być budowany według 

następującego wzorca: 

http://[domena]/[kategoria strony]/[nazwa strony] 
 

gdzie: 
l  [domena] - domena serwisu,  
l  [kategoria strony] – nazwa kategorii nadrzędnej serwisu 

zapisana w sposób przyjazny dla wyszukiwarek, w 
przypadku krótkich nazw kategorii można umieścić 
większą liczbę kategorii nadrzędnych,  

l  [nazwa strony] – przyjazna dla wyszukiwarek nazwa 
przeglądanego dokumentu HTML.  



Czego należy unikać tworząc URL? 

    Budując adresy URL łatwo jest przedobrzyć. Aby tego uniknąć 
należy unikać: 

 
l  tworzenia długich adresów URL (mających 100-200 znaków),  
l  tworzenia adresów zawierających wiele niepotrzebnych 

parametrów, w tym te odpowiedzialne za identyfikację sesji lub 
użytkownika,  

l  wykorzystywania generycznych nazw dla stron, takich jak 
strona1.html,  

l  tworzenia zbyt opisowych nazw stron, na przykład: strona-
poswiecona-tematyce-ogolnorozwojowej-z-nastawieniem-na-to-i-
to-i-to.html .  



Podstawy języka HTML 
l  Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w 

którym znajdują się polecenia HTML.  

l  Wynika stąd, że dokument taki można utworzyć za 
pomocą najprostszego edytora tekstów, ręcznie dodając 
znaczniki.  

l  index.html 
l  index.htm 

 



Zasady tworzenia stron www 
l  Stosuj się do standardów 
l  Nie nasycaj strony zbyt wielką ilością grafiki  
l  Ostrożnie wykorzystuj cudzą grafikę  
l  Podawaj datę aktualizacji serwisu  
l  Nie bądź anonimowy  
l  Wstaw licznik odwiedzin  
l  Poinformuj innych o swoich stronach  



Struktura strony www 
<HTML> 
<HEAD> informacje nagłówkowe </HEAD> 
<BODY> 
właściwa treść (ciało) dokumentu 
</BODY> 
</HTML> 



Znacznik <HEAD> 
<HEAD> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; 

charset=iso-8859-2"> 
<TITLE>Tytuł strony</TITLE> 
</HEAD> 



Znacznik <BODY> 
<BODY BGCOLOR="kolor">  
<BODY BACKGROUND="URL albo ścieżka/nazwa_pliku.gif">  
 
 
<P>To jest treść pierwszego akapitu</P> 
<P ALIGN=LEFT> </P>  
<P ALIGN=RIGHT> </P>  
<P ALIGN=CENTER> </P>  
<P ALIGN=JUSTIFY> </P>   
 
<!-- ... -->  
 



Znacznik <BODY> 
To jest pierwszy wiersz<BR> 
To jest drugi wiersz<BR>  
 
<HR> - pozioma linia 
<HR WIDTH=300>  
<HR ALIGN=center>  
<HR COLOR="nazwa_koloru">  
 
 
<H1>…</H1> 
….. 
<H5>…</H5> 
 
<CENTER> </CENTER>  



Wykazy 
   <UL> 

<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>  

 
<UL TYPE=disc>  
<UL TYPE=circle>  
<UL TYPE=square>  



Formatowanie tekstu  
<B>pogrubiony (bold)</B> 
<I>pochylony (italic, kursywa)</I> 
<U>podkreślony (underlined)</U> 
<BLINK> migający napis </BLINK>  
<STRIKE> przekreślony napis </STRIKE>  
<MARQUEE>Tekst animacji</MARQUEE>  
 
<FONT SIZE="x">Tekst objęty definicją</FONT> 
x = 1...7 
 
<FONT COLOR="kolor">Tekst objęty poleceniem</FONT>  



Linki wewnętrzne oraz zewnętrzne  

<A HREF="adres.strony.internetowej">Jakaś nazwa tej strony</A> 
 
<A HREF="http://host.domena">Tekst</A> 
 
<A HREF="linki.html">Linki</A>  
 
<A HREF="plik_tekstowy.txt">Plik tekstowy TXT</A>  
 
<A HREF="plik_graficzny.gif">Plik graficzny GIF</A>  
 
<A HREF="mailto:autor@jego.adres">Imię i nazwisko</A> 



Grafika na stronie www 
<IMG SRC="nazwa_pliku"> 
 
<IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=200 HEIGHT=50>   
 
<IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=120 HEIGHT=160 

BORDER=5>  



I strona www 

l  Notepad2 



Kaskadowe arkusze stylów  



Kaskadowe arkusze stylów 



Rodzaje arkuszy stylów 



Jak działa kaskada stylów? 



Ogólna postać CSS 



Ogólna postać CSS 



Ogólna postać CSS 



Ogólna postać CSS 



Atrybut class 



Atrybut class 



Atrybut id 



Atrybut id 



Styl wpisany 



Styl osadzony 



style.css 
H1 
{ 
text-align: center; 
color: green; 
} 
 
 
UL 
{ 
text-align: left; 
color: white; 
list-style-type: disc; 
font-weight: bold; 
} 
 
.klasa2 
{  
color: red;  
background: none  
} 
 
 

body 
{ 
  font-family: Verdana, 'Trebuchet 

MS', Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 8pt; 
  font-variant: small-caps; 
  font-style: italic; 
  color: black; 
  background-image: url(2.gif); 
  margin: 15mm; 
  margin-top: 10mm; 
  margin-bottom: 15mm; 
  text-align: center; 
  list-style-type: square;      
} 
 



Do plików HTML 

l  <LINK REL="Stylesheet" HREF=”style.css" 
TYPE="text/css"> 



Podłączenie CSSa pod HTML 



Website Layout - HTML5 



Kod strony w HTML 5 + CSS 



Dziękuję za uwagę. 
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