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Co zrobić, żeby obejrzeć stronę internetową?



  

Co to jest przeglądarka internetowa?



  

Gdzie jest pasek adresu?
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Przykład

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dokument HTML</TITLE>

</HEAD>
<BODY>
<H1>Wprowadzenie</H1>
<P>Fragment <I>tekstu</I></P>

</BODY>
</HTML>



  

Przykład



Plik

Tekst



Po prostu tekst



  

HTML – Hyper Text Markup Language

 Tekst wzbogacony o znaczniki

 Znaczniki mają postać słów umieszczonych w 
nawiasach: <h1>

 Zakres działania znaczników <p>...</p>

 Brak rozróżnienia na duże i małe litery (<b> i <B>)

 Predefiniowany zestaw znaczników

 Znaczniki:

 reprezentują strukturę dokumentu
 formatują tekst do prezentacji



  

Minimalna struktura dokumentu
– HTML v. 4.01

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

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

<html>

  <head>

  </head>

  <body>

    Treść dokumentu...

  </body>

</html>



  

Formatowanie tekstu

<p>Oto fragment tekstu: <b>Ten tekst będzie 
wytłuszczony,</b> a ta część paragrafu już 
nie.</p>

Oto fragment tekstu: Ten tekst będzie 
wytłuszczony, a ta część paragrafu już nie.



  

Formatowanie tekstu

<p>Oto fragment tekstu: <i>Ten tekst będzie 
pochylony,</i> a ta część paragrafu już 
nie.</p>

Oto fragment tekstu: Ten tekst będzie pochylony, 
a ta część paragrafu już nie.



  

Formatowanie tekstu

<p>Oto fragment tekstu: <b><i>Ten tekst będzie 
wytłuszczony i pochylony,</i></b> a ta część 
paragrafu już nie.</p>

Oto fragment tekstu: Ten tekst będzie 
wytłuszczony i pochylony, a ta część paragrafu 
już nie.



  

Formatowanie tekstu

Formatowanie fizyczne

 <b> wytłuszczenie

 <i> pochylenie

 <u> podkreślenie

 <font...> arbitralna zmiana 
czcionki

 <small> zmniejszenie czcionki

 <big> zwiększenie czcionki

 <tt> czcionka o stałej 
szerokości

 <s> przekreślenie

Formatowanie logiczne

 <strong> zaznaczenie

 <em> wyróżnienie

 <cite> cytat

 <dfn> definicja

 <code> fragment kodu

 <kbd> tekst do wprowadzenia 
przez użytkownika

 <samp> przykład

 <abbr> skrót

 <acronym> akronim



  

Struktura dokumentu

<h1> Tytuł pierwszego stopnia
<h2> tytuł drugiego stopnia
...
<h6> tytuł szóstego stopnia
<p> paragraf



  

Listy nienumerowane

<ul>
<li>element pierwszy</li>
<li>element drugi</li>

</ul>



  

Listy numerowane

<ol>
<li>element pierwszy</li>
<li>element drugi</li>

</ol>



  

Obiekty zewnętrzne typu „obraz”

Wersje sprzed HTML 4
<img src=”rysunek.png”>

HTML 4
<object data=”rysunek.png” type=”image/png”>
Tu powinien być rysunek, ale z jakiś powodów nie 
może być wyświetlony
</object>



  

Atrybuty

Przykład:
<ol type=”I” start=”10”>

<li>Punkt pierwszy</li>
<li value=”20”>Punkt drugi</li>
<li>Punkt ostatni</li>

</ol>

Wynik:
X. Punkt pierwszy
XX. Punkt drugi
XXI. Punkt ostatni



  

Atrybuty cd.

<p align=”left”></p>
<p align=”right”></p>
<p align=”center”></p>
<p align=”justify”></p>



  

Odnośniki

Przykład 1: name=”...”

<h1><a name=”intro”>Wprowadzenie</a></h1>
...
<p> Zostało to omówione we
<a href=”#intro”>Wprowadzeniu</a>.</p>
<p>Więcej informacji zawiera
<a href=”manual.html”>podręcznik</a>.</p>



  

Odnośniki, cd.

Przykład 2: id=”...”

<h1 id=”intro”>Wprowadzenie</h1>
...
<p>Zostało to omówione we
<a href=”#intro”>wprowadzeniu</a></p>



  

Metadane

Metadane w HTML
właściwość=wartość
<META name=”Author” content=”Jan Kowalski”>

Dla wyszukiwarek
<META name=”keywords” lang=”en-us” content=”vacation, Greece, 
sunshine”>
<META name=”keywords” lang=”en” content=”vacation, Greece, 
sunshine”>

Metadane a HTTP
<META http-equiv=”Expires” content=”Sun, 26 Feb 2006 14:25:27 
GMT”>

Standard kodowania
<META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-
8859-2”>
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