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Włodzimierz Marciniak

Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Koziegłowach /k. Poznania

E–mail: marcinte@o2.pl

HTML - PODSTAWOWE INFORMACJE I ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW

HTML – język hipertekstowego znakowania, w którym tworzone są strony WWW

- Hypertext Mark-Up Language,

STRONA WWW – to dokument utworzony przy pomocy języka HTML, który może być dowolnie

długi. A kilka stron tworzy prezentację WWW. Początkiem przeglądania jest strona główna, która

zawiera zazwyczajhiperłączado pozostałych elementów prezentacji.

WITRYNA WWW – to komputer z adresem, na którym jest przechowywana cała prezentacja.

ZNACZNIKI – wyświetlając kod źródłowy strony WWW, zobaczysz,że zawiera on szereg

poleceń języka HTML umieszczonych w nawiasach kątowych: np.<tego typu>. Znaczniki wpisane

małymi i wielkimi literami są interpretowane w ten sam sposób i nie ma to wpływu na jakość, czy

szybkość wczytywania strony WWW.

Wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach, których podstawowe

kody są niżej przedstawione.

<znacznik otwierający> </znacznik zamykający>.

Istotny jest ukośnik zamykający „/”, który odróżnia znacznik zamykający od otwierającego.

Inny przykład pary znaczników:<HTML>, </HTML> , ale są wyjątki, np.:

♦ <P> - znacznik akapitu (wprawdzie istnieje znacznik zamykający, </P>, ale pominięcie go nie

spowoduje błędów w działaniu strony; stosuj go, aby rozpocząć nowy akapit),

♦ <HR> - znacznik umożliwiający dodanie na stronie linii poziomej,

♦ <BR> - znacznik nowego wiersza.

ELEMENTY STRONY – strona WWW składa się zazwyczaj z dwóch części: nagłówka i treści

/HEAD i BODY/. Konieczne jest tutaj użycie odpowiednich znaczników oraz otwierających

i zamykających, gdyż tylko wtedy komputer odróżnia część nagłówka od konkretnych treści.

ZNACZNIK <HTML> oraz </HTML> stanowią informację, że wszystko to, co znajduje się

między nimi stanowi dokument HTML. Każdą nową stronę www będziesz zawsze rozpoczynał od

znacznika <HTML> i zamykał ją znacznikiem </HTML>.
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Pierwszą częścią strony jest nagłówek, który to wyznaczają znaczniki <HEAD>, </HEAD> .

Pomiędzy tymi znacznikami zawsze będziemy umieszczali kod definiujący tytuł strony.

Druga część strony to część główna, którą określa para<BODY> i </BODY>. Znajdą się tutaj

najistotniejsze elementy strony www: treści, obrazy, hiperłącza i inne.

PROJEKTOWANIE PREZENTACJI

I PODSTAWOWE PRZYKAZANIA WEBMASTERA

Bardzo ważną sprawą jest zadbanie o poprawną organizację tworzenia prezentacji. Proponuję

rozpoczęcie przygotowań od scenopisu. Należy przedstawić w nim przesłanie swojej strony,

określenie głównych poruszanych tematów. W tym scenopisie cel sprecyzuje tematykę strony,

a tematy posłużą jako hiperłącza prowadzące do odpowiednich fragmentów strony (lub do

kolejnych stron).

Zatem:

1. Określ cel strony.

2. Zdefiniuj i określ podstawowe tematy – przyszłe np. linki, hiperłącza.

3. Zastanów się nad strukturą strony.

4. Nadaj konkretne tematy poszczególnym stronom prezentacji.

5. Pozbieraj wszelkie potrzebne elementy graficzne: gify, zdjęcia i inne.

6. Przystąp do uważnej, wnikliwej i cierpliwej pracy.

Webmasterzy biorąc pod uwagę budowę stron WWW wyszczególniają kilka struktur.

„Najłatwiejszą i najbardziej logiczną jest struktura hierarchiczna . Przeglądanie rozpoczyna się

w tym przypadku od strony głównej, na której umieszczone jest menu lub lista tematów. Wybranie

tematu prowadzi do podtematów lub konkretnej treści.

Struktura liniowo-hierarchiczna to kombinacja struktury liniowej (w tej strony są połączone

kolejno ze sobą - tak jak wagony pociągu) i hierarchicznej.

Możliwe są także inne struktury, na przykład:liniowa z alternatywną (z odgałęzieniami) lub

sieciowa, która jest formą bardzo luźną1.

Zatem struktura strony jest uzależniona od poruszanych w niej tematów, a odpowiedni wybór

należy do tworzącego stronę WWW.

ZADANIE DOMOWE

Zastanów się nad własną stroną www, którą chciałbyś utworzyć równolegle doćwiczeniowej strony

www, np.: „Moje ulubione zwierzątko”, „Moje hobby” lub inne. Proponuję tworzenie własnej dowolnej

strony www równolegle doćwiczeniowej.

1 M. Sokół: Tworzenie stron WWW, HELION, Gliwice 2000, s. 13
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UWAGI PRAKTYCZNE:

♦ RESPEKTUJ ZAWSZE PRAWA AUTORSKIE,

♦ STARAJ SIĘ O POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWĄ,

♦ NIE UNIKAJ HUMORU,

♦ BĄDŹ ŻYCZLIWY DLA INNYCH ,

♦ BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJĄ STRONĘ,

♦ UŻYWAJ DOBRYCH NARZĘDZI,

♦ STOSUJ SIĘ DO STANDARDÓW,

♦ NIE NASYCAJ STRONY ZBYT WIELKĄ ILOŚCI Ą GRAFIKI,

♦ OSTROŻNIE WYKORZYSTUJ CUDZĄ GRAFIKĘ,

♦ PODAWAJ DATĘ AKTUALIZACJI SERWISU,

♦ NIE BĄDŹ ANONIMOWY,

♦ WSTAW LICZNIK ODWIEDZIN,

♦ POINFORMUJ INNYCH O SWOICH STRONACH. ISTNIEJE SPECJALNA GRUPA DYSKUSYJNA, KTÓRA

ZOSTAŁA SPECJALNIE DO TEGO CELU WYDZIELONA. OTO JEJ ADRES:

PL.COMP.WWW.NOWE-STRONY.

♦ TRZYMAJ SIĘ ZASADY JEDEN TEMAT– JEDNA STRONA,

♦ DOKŁADNIE ZASTANÓW SIĘ NAD WSTAWIENIEM HIPERŁĄCZY MIĘDZY STRONAMI,

♦ WIERSZE TEKSTU POWINNY MIEĆ UMIARKOWANĄ DŁUGOŚĆ,

♦ STARAJ SIĘ ODDZIELAĆ FRAGMENTY TEKSTU ZNACZNIKIEM <BR>,

♦ ZWYKŁEGO TEKSTU NIE WYRÓŻNIAJ ZA POMOCĄ ZNACZNIKA NAGŁÓWKA ,

♦ UMIARKOWANIE KORZYSTAJ Z POGRUBIENIA I KURSYWY,

♦ Z UMIAREM I ROZWAGĄ KORZYSTAJ Z CZCIONKI PODKREŚLONEJ,

♦ UNIKAJ NADMIARU OBRAZÓW I KOLORÓW,

♦ STARAJ SIĘ, ABY UKŁAD POSZCZEGÓLNYCH STRON BYŁ PODOBNY,

♦ STRONY MUSZĄ BYĆ CZYTELNE, PRZEJRZYSTE I NIE PRZEŁADOWANE,

♦ UNIKAJ OKREŚLENIA „TUTAJ” PRZY DEFINIOWANIU ŁĄCZA,

♦ WYKONUJ WSZELKIEGO TYPU OBRAZY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNIE, CO SPRAWI

INDYWIDUALNY , NIEPOWTARZALNY CHARAKTER STRONY. MOŻNA JE WYKONAĆ W PROGRAMIE

PHOTOSHOP LUB INNYCH I ZAPISAĆ W FORMACIEGIF.

♦ UCZ SIĘ!!! SAMODZIELNA DOCIEKLIWOŚĆ ZNACZY BARDZO WIELE.
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CYKL LEKCJI Z ZAKRESU TWORZENIA STRON WWW

LEKCJA 1.

OSNOWA DOKUMENTU - CZYLI PODSTAWOWE ELEMENTY STRONY.

ZAPIS STRONY W POSTACI PLIKU W FORMACIE „.html”.

1. Podanie i wyjaśnienie ogólnych wiadomości na temat Hypertext Markup Language

(HTML). Wykorzystaj informacje i wyjaśnienia podane w części wstępnej artykułu.

2. Otworzenie programu NOTATNIK i wpisanie podstawowego szkieletu strony – znamy już

główne części dokumentu:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> (Tu podajemy tytuł stronynp.) PODSTAWY JĘZYKA HTML .</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

(W tej części umieszczamy zawartość prezentowanej strony – strony pierwszej.)

</BODY>

</HTML>

Szablon ten należy zapamiętać, gdyż będzie potrzebny przy tworzeniu każdej strony

internetowej w języku HTML.

3. Zapis utworzonej osnowy dokumentu we właściwym formacie tzn. „html”.

CZYNNOŚCI:

/Zakładam, iż uczniowie mają założone własne foldery na dysku sieciowym w folderze

klasowym w systemie WINDOWS ME. Można oczywiście zapisać dokument na innym dysku./

♦ Wybierz z menu PLIK okna NOTATNIKA pozycję ZAPISZ JAKO.

♦ Wejdź na dysk sieciowy – MOJE MIEJSCA SIECIOWE – wejdź do swojej klasy

– do swojego folderu – utwórz FOLDER o nazwie STRONY HTML - wejdź do

niego.

♦ W polu NAZWA PLIKU podaj nazwę pliku szablonu strony WWW /LEKCJA_1. /

i dodaj po kropce przedłużenie html (najlepiej umieścić nazwę wraz

z rozszerzeniem w cudzysłowie, by system Windows nie nadał automatycznie

rozszerzenia „.txt”.
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♦ Po zapisaniu można otworzyć przeglądarkę INTERNET EXPLORER /poprzez

przeglądarkę dotrzeć do folderu i pliku przez nas zapisanego/ i sprawdzić czy

odczytuje nasz plik oraz jak on teraz wygląda. /PRZEGLĄDARKA INTERNET

EXPLORER – PLIK – OTWÓRZ – PRZEGLĄDAJ - MOJE MIEJSCA

SIECIOWE – FOLDER KLASY – FOLDER UCZNIA – zaznaczamy utworzony

wcześniej plik i otwieramy/.

♦ Od tej pory wszelkie zmiany nanosimy w NOTATNIKU, w pliku danej strony

WWW, sprawdzamy za pomocą przeglądarki INTERNET EXPLORER

– pamiętamy w niej o opcji ODŚWIEŻ.

/Każda dokonana zmiana musi zostać dopisana w NOTATNIKU do pliku

źródłowego oraz w przeglądarce INTERNET EXPLORER dokonana opcja

ODŚWIEŻ/.

LEKCJA 2.

TYTUŁY, NAGŁÓWKI I TEKST NA STRONIE WWW

W dokumentach często wprowadzamy tytuły. Służy do tego polecenie <Hn> </Hn>. Znak

„H” oznacza header, natomiast cyfra „n” to stopień tytułu – mamy ich do dyspozycji sześć.

Nagłówki, podobnie jak w książkach pełnią funkcję podziału tekstu na części i zwracają na to

uwagę internautów.

Chcąc utworzyć nagłówek należy przekształcić fragment tekstu w nagłówek tzn. wystarczy

umieścić go między znacznikami nagłówka – przedstawia to poniższy przykład:

<H1> Nagłówek wielkości 1. </H1>

Znaczniki nagłówka powiększają tekst i dodają do niego pogrubienie. Wskazane jest korzystanie

z nagłówków drugiego poziomu<H2> </H2>. Natomiast jeśli chcemy, aby nagłówek był nieco

mniejszy, powinniśmy użyć pary<H3> </H3>.

Duże litery i istotne pogrubienie uzyskasz stosując nagłówek<H1> </H1>.

Natomiast nagłówki <H4>, <H5> i <H6> są rzadko stosowane ze względu na ich rozmiar, jest on

bowiem bliski rozmiarowi tekstu, a w przypadku nagłówka <H6> mniejszy.

CZYNNOŚCI:

♦ Zatem wyświetl w NOTATNIKU plik źródłowy swojej strony.

♦ Umieść między znacznikami <BODY> </BODY> tekst nagłówka strony zawarty

między znacznikami nagłówka, np.
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<H2> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H2>

♦ Sprawdź jak wygląda w przeglądarce.

♦ Dopisz inne nagłówki

<H1> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H1>

<H3> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H3>

<H4> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H4>

<H5> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H5>

<H6> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H6>

i sprawdź jak wyglądają w przeglądarce.

♦ W NOTATNIKU powinien być następujący układ:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> PODSTAWY JĘZYKA HTML .</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H2> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H2>

<H1> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H1>

<H3> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H3>

<H4> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H4>

<H5> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H5>

<H6> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H6>

</BODY>

</HTML>

Nagłówek jest domyślnie wyrównany do lewego marginesu. Możemy go wyśrodkować,

umieszczając w obrębie znaczników<CENTER> </CENTER> np. /wpisz je jak niżej/

<CENTER><H2> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot” </H2></CENTER>

Dopisz zmiany w NOTATNIKU i zobacz jak przedstawia się nagłówek w przeglądarce.

Pamiętaj o opcji ODŚWIEŻ!

Opcję <CENTER> można stosować także do tekstów, tytułów i obrazków graficznych.
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DODAJEMY TEKST – AKAPIT I WIERSZ

Jak wprowadzać do dokumentu „zwykły” tekst”? Każdy tekst, który nie jest objęty

specjalnym znacznikiem, jest interpretowany jako „masa tekstowa”. Jeżeli wpiszemy dłuższy

fragment tekstu, rozdzielając w edytorze akapity za pomocą klawisza ENTER, przeglądarka

zignoruje znaki końca wierszy i akapitów i wyświetli jednolity ciąg tekstu.

Aby rozdzielić akapity należy posłużyć się znacznikami<P> </P> /gdzie P=paragraph/, które

wstawi interlinię między poszczególne fragmenty tekstu oraz ją zamknie -</P>.

Przykład:

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

<P>To jest treść drugiego akapitu</P>

Zaistnieją sytuacje, kiedy będziemy chcieli przełamać tekst nie wprowadzając przy tym znaku

końca akapitu. Możemy wtedy wykorzystać pojedyńcze polecenie<BR>, które przenosi tekst

o jeden wiersz w dół, ale nie wprowadza dodatkowej interlinii.

Przykład:

To jest pierwszy wiersz<BR>

To jest drugi wiersz<BR>

To jest trzeci wiersz<BR>

CZYNNOŚCI:

♦ Przygotuj treść strony i umieść tekst między znacznikami<P> </P>.

♦ Wpisz tekst, np. niżej podany:

Pseudonim: „Grabica” oraz „GROT”. Urodził się w 1895 roku. Mając 16 lat

uczestniczył w tajnym skautingu. Potem w latach 1914 – 17 brał czynny udział

w Legionach Polskich oraz w Polskiej Sile Zbrojnej. Do Wojska Polskiego wstąpił

w 1918 roku. Był zastępcą szefa Instytutu Naukowo – Wydawniczego, założycielem

i redaktorem „Przeglądu Wojskowego”, a w latach 1935 – 38 dowódcą Brygady

„Podole” KOP.

Od października 1939 roku – szefem sztabu i zastępcą dowódcy głównego SZP, a od 30

czerwca 1940 roku pełnił funkcję głównego Komendanta ZWZ-AK. Dążył do scalenia

wojsk organizacji konspiracyjnych w jednolite wojsko podziemne. Nadzorował także

przygotowania planu powstania powszechnego pod koniec wojny.

Został aresztowany w czerwcu 1943 roku w Warszawie i zamordowany przez Niemców

w sierpniu 1944 roku w obozie w Sachsenhausen2.

2 Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1996, s. 604
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♦ ZAPISZ ZMIANY, a kod HTML-a w NOTATNIKU będzie prezentował się następująco:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> PODSTAWY JĘZYKA HTML .</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H2> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H2>

<P>Pseudonim: „Grabica” oraz „GROT”. Urodził się w 1895 roku. Mając 16 lat

uczestniczył w tajnym skautingu. Potem w latach 1914 – 17 brał czynny udział

w Legionach Polskich oraz w Polskiej Sile Zbrojnej. Do Wojska Polskiego wstąpił

w 1918 roku. Był zastępcą szefa Instytutu Naukowo – Wydawniczego, założycielem

i redaktorem „Przeglądu Wojskowego”, a w latach 1935 – 38 dowódcą Brygady „Podole”

KOP.

Od października 1939 roku – szefem sztabu i zastępcą dowódcy głównego SZP, a od 30

czerwca 1940 roku pełnił funkcję głównego Komendanta ZWZ-AK. Dążył do scalenia

wojsk organizacji konspiracyjnych w jednolite wojsko podziemne. Nadzorował także

przygotowania planu powstania powszechnego pod koniec wojny.

Został aresztowany w czerwcu 1943 roku w Warszawie i zamordowany przez Niemców

w sierpniu 1944 roku w obozie w Sachsenhausen.</P>

</BODY>

</HTML>

♦ SPRAWDŹ ZMIANY W PRZEGLĄDARCE, PAMIĘTAJ O OPCJI „ODŚWIEŻ”.

ZADANIE DOMOWE

Zastanów się nad schematem własnej strony WWW oraz ilustracjami do niej.

STYLE FIZYCZNE I LOGICZNE ZNAKÓW 3

STYLE FIZYCZNE

ZNACZNIK OPIS PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

<B> Pogrubienie <P><B> Ten tekst jest pisany czcionką

pogrubioną </B></P>

3 M. Sokół: Tworzenie stron WWW, HELION, Gliwice 2000, s. 22
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<U>

<I>

<TT>

<BIG>

<SMALL>

<SUB>

<SUP>

Podkreślenie

Kursywa

Czcionka maszynowa (znaki

o jednakowej szerokości)

Czcionka większa od reszty

tekstu

Czcionka mniejsza od reszty

tekstu

Indeks dolny

Indeks górny

<U>Tekst jest podkreślony</U>

<P><I> Ten tekst jest pisany kursywą

</I></P>

<P> Wpisz <TT>Ipr-

nazwa_pliku.txt</TT>, aby wydrukować

plik </P>

<P>Moje oczy zrobiły się

<BIG>WIELKIE</BIG></P>

<SMALL>malutkie</SMALL>, że ich

nie widać</P>

H<Sub>2</SUB>O

<SUP>31</SUP>P

STYLE LOGICZNE

<EM>

<STRONG>

<CODE>

<SAMP>

<KBD>

<VAR>

<DFN>

<STRIKE>

Emfaza, wyrównanie tekstu

(zazwyczaj kursywa)

Wyraźne wyróżnienie

(zazwyczaj pogrubienie)

Wskazuje,że fragment tekstu

to kod programu, który ma

być wyświetlony czcionką

o stałej szerokości

Wskazuje,że jest to tekst

przykładowy (podobnie jak

<CODE>)

Oznacza tekst, który ma być

wpisany z klawiatury

Wskazuje nazwę zmiennej

Znacznik definicji

Tekst przekreślony

<P> Lubię Cię<EM>bardzo.</EM></P>

<P>Lubię CIĘ

<STRONG>ogromnie.</STRONG></P>

<P><CODE>For a=1 to 100

</CODE></P>

<P>Adres URL:<SAMP>

http://www.microsoft.com.pl

</SAMP></P>

<P>Podaj komendę: <KBD>find . –name

„prune” – print</KBD></P>

<CODE>chown</CODE><VAR>twoje_i

mięnazwa_pliku</VAR></P>

<P>Podane w tabeli znaczniki definiują

<DEF>style znaków</DEF>.</P>

<STRIKE> Przekreślenie</STRIKE>
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LEKCJA 3

WIELKOŚĆ I KOLOR CZCIONKI, FORMATOWANIE KROJU PISMA

Na stronach www czcionka może mieć różny kształt, wielkość oraz kolor. Aby uzyskać

określone efekty należy posłużyć się określonymi poleceniami służącymi do tego celu.

Podstawowa czcionka ma wielkość 3 jednostek i jest wyświetlana jako czcionka 10 – 12

punktowa. W dokumentach wwwmożemy stosować skalę od 1 do 7 jednostek, im większa

wartość tym większa wielkość czcionki w przeglądarce.

Polecenie określające wielkość czcionki ma następujący kaształt:

<FONT SIZE= „wielkość czcionki”> Tekst poddany określonej wielkości</FONT>.

KOLOR CZCIONKI

Do określania koloru czcionki służą polecenia:

<FONT COLOR=”BLUE”> </FONT>.

Kolory mogą być określane tradycyjnie w postaci wartości szesnastkowych lub za pomocą

ich nazw w języku angielskim. Istnieją jeszcze inne formy określania czcionki – zachęcam do

skorzystania z fachowej literatury.

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokument o generale Stefanie Roweckim.

♦ Dokonaj zmiany w wielkości liter w części biograficznej generała Roweckiego, wprowadzając

polecenie zmiany wielkości czcionki w następujący sposób:

<P><FONT SIZE= „5”> Pseudonim: „Grabica” oraz „GROT”. Urodził się w 1895

roku. Mając 16 lat uczestniczył w tajnym skautingu. Potem w latach 1914 – 17 brał

czynny udział w Legionach Polskich oraz wPolskiej Sile Zbrojnej. Do Wojska

Polskiego wstąpił w 1918 roku. Był zastępcą szefa Instytutu Naukowo –

Wydawniczego, założycielem i redaktorem „Przeglądu Wojskowego”, a w latach 1935

– 38 dowódcą...</FONT></P>

♦ Zapisz dokonane zmiany i sprawdź w przeglądarce.

♦ Wprowadź dowolny kolor czcionki /możesz skorzystać z niżej podanej listy/ wstawiając

następujące polecenie: COLOR=”blue”. Wtedy polecenie poprzedzające dany tekst będzie

miało następujący układ:

<P><FONT COLOR=BLUE SIZE= "5">

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce wygląd strony www.
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PODSTAWOWE NAZWY KOLORÓW

W WERSJI ANGIELSKIEJ I W POSTACI SZESNASTKOWEJ

KOLOR NAZWA ANGIELSKA
WARTO ŚCI

SZESNASTKOWE

Czarny

Srebrny

Szary

Biały

Kasztanowy

Czerwony

Ciemnopurpurowy

Jasnopurpurowy

Zielony

Cytrynowy

Oliwkowy

Żółty

Granatowy

Niebieski

Ciemnoturkusowy

Bladoniebieski

Black

Silver

Gray

White

Maroon

Red

Purple

Fuchsia

Green

Lime

Olive

Yellow

Navy

Blue

Teal

Aqua

#000000

#C0C0C0

#808080

#FFFFFF

#8000000

#FF0000

#800080

#FF00FF

#008000

#00FF00

#808000

#FFFF00

#000080

#0000FF

#008080

#00FFFF

DODATKOWE OZDOBNIKI

NONE

OVERLINE

UNDERLINE

LINE-TROUGH

BLINK

BRAK

NADKREŚLENIE

PODKREŚLENIE

PRZEKREŚLENIE

MIGANIE

TYPY CZCIONEK:

/podstawowa/ Times New Roman, Serif, Sans-serif, Monospace, Fantasy, Cursive, Verdana,

ATRBUTY CZCIONEK:

underline - <U> </U> italic - <I> </I> bold - <B> </B>
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LEKCJA 4

SYMBOLE, ZNAKI ORAZ INDEKS GÓRNY I DOLNY

Ważną rolę w przedstawianiu treści dokumentów pełnią symbole i znaki specjalne. Bez nich

wielu dokumentów nie można byłoby przedstawić. Oto kilka z nich:

CZĘŚĆ OTWIERAJ ĄCA CZĘŚĆ ZAMYKAJ ĄCA ZNACZENIE

<SUB>

<SUP>

<CITE>

</SUB>

</SUP>

</CITE>

Indeks dolny

Indeks górny

Oznaczenie cytowanego tekstu

SKRÓT HTML Z NAK NAZWA ZNAKU

&nbsp; (małe litery)

&lt;

&gt;

&copy

&amp

SPACJA

<

>

©

&

Znak niełamliwej spacji, można wstawić kilka.

Znak mniejszości.

Znak większości.

Znak praw autorskich.

Ampersand.

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokumentćwiczeniowy w NOTATNIKU.

♦ Pod znacznikami drugiej linii zapisz następujące wzory/zwroty/określenia, wykorzystując wyżej

wymienione znaczniki:

WYRAŻENIE, ZWROT ZAPIS KODOWY W HTML-U

(a+b)2=a2+2ab+b2

– potęgowanie

dwumianów

<P>

(a+b)<SUP>2</SUP>=a<SUP>2</SUP>+2ab+b<SUP>2</SUP>

&nbsp - POTĘGOWANIE DWUMIANÓW</P>

H20

- znak chemiczny wody

<P>H<SUB>2</SUB>O &nbsp; - ZNAK CHEMICZNY

WODY</P>

„Halka” <P><CITE>”HALKA”</CITE></P>
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2>1<5>0
<P> 2 &gt; 1 &lt; 5 &gt; 0 </P>

/nie stosuj nawiasów kwadratowych/

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce.

LEKCJA 5

LINIA POZIOMA I WYKAZY /WYPUNKTOWANIE/

Dość często spotykanym elementem jest linia pozioma. Najczęściej służy do rozdzielenia na

logiczne fragmenty tekstu, dzięki czemu strona www jest bardziej czytelna. Do tego celu służy

polecenie – znacznik <HR>. Wyświetla on linię na całą szerokość strony. Znacznik ten nie posiada

znacznika-odpowiednika zamykającego.

Znacznik <HR> posiada atrybuty, które pozwalają na zdefiniowanie określonej długości, grubości

oraz wyrównania danej linii.

ATRYBUTY ZNACZNIKA <HR>

ATRYBUT WYJAŚNIENIE

WIDTH Określamy długość linii w poziomie – podajemy procent szerokości okna.

SIZE Określamy grubość linii w pikselach – najmniejsza wartość to 2.

ALIGN
Służy do wyrównania linii. Możemy posłużyć się określeniami: LEFT /do

lewej/, RIGHT /do prawej/, CENTER /dośrodka/.

NOSHADE Wyłączony cień w linii.

Przykład: <HR WIDTH=60% SIZE=4 ALIGN=RIGHT>

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokumentćwiczeniowy.

♦ Umieść pod tekstem dwie linie poziome jedna pod drugą – wpisz pod tekstem polecenia:

<HR>

<HR>.

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce.

♦ Otwórz NOTATNIK i dopisz następujące atrybuty do znaczników <HR>:

<HR WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=RIGHT>

<HR WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=LEFT>



14

♦ Możesz wykorzystać kolor za pomocą polecenia COLOR= „RED”, np.:

<HR COLOR=RED WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=LEFT>

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce.

♦ Spróbuj zmieniać wartości poszczególnych atrybutów linii – wpisz dowolne i sprawdź jak

prezentują się wtedy linie w przeglądarce.

WYPUNKTOWANIE

Wykazy, które w edytorze tekstu WORD znane są pod nazwą „wypunktowanie

i numerowanie”. Są to wyliczenia jakichś punktów. Mamy do dyspozycji:

1. Listy wypunktowane, których elementy są oznaczone znakiem wypunktowania

oraz poprzedzającym je znacznikiem<LI> . Natomiast lista wypunktowania zawarta

jest między znacznikami<UL> </UL> .

2. Listy numerowane, to listy które zawierają numerację. Znacznik odpowiedzialny za

tego typu listy to:<OL> </OL> , zaś każdy poszczególny punkt rozpoczyna się od

znacznika <LI> </LI>.

Znacznik zamykający </LI> nie musi występować, chociaż stosowanie jego jest zalecane.

Listy wypunktowane i numerowane mogą być modyfikowane za pomocą atrybutu TYPE,

który to pozwala na zmianę domyślnego znaku wypunktowania lub numerowania.

PODSTAWOWE WARTOŚCI ATRYBUTU TYPE

ATRYBUTY LIST

WYPUNKTOWANYCH
ATRYBUTY LIST NUMEROWANYCH

„square”

„circle”

„disc” lub

,,spot”

kwadrat

kółko

kropka

„1”

„I”

„a”

„A”

Liczby arabskie – numeracja standardowa,

Liczby rzymskie,

Małe litery alfabetu,

Wielkie litery alfabetu,

Przykład:<UL TYPE=”square”>

<LI> pierwszy

<LI> drugi

</UL>

Przykład:<OL TYPE=”1”>

<LI> pierwszy

<LI> drugi

</OL>

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokumentćwiczeniowy o gen. Stefanie Roweckim.
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♦ W NOTATNIKU pomiędzy znacznikami linii poziomej wstaw znaczniki wypunktowania

według niżej podanego wzoru:

<HR WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=RIGHT>

<H3>Gen. Rowecki był wielkim: </H3>

<UL TYPE=”square”>

<LI> patriotą,

<LI> żołnierzem – dowódcą

<LI> bohaterem narodowym.

</UL>

<HR WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=LEFT>

♦ Zapisz zmiany i sprawdź wygląd strony w przeglądarce.

♦ W NOTATNIKU układ poszczególnych znaczników powinien być następujący:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> PODSTAWY JĘZYKA HTML .</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H2> Nasz patron – gen. Stefan Rowecki „Grot”</H2>

<P><FONT SIZE= „5”>Pseudonim: „Grabica” oraz „GROT”. Urodził się w 1895 roku.

Mając 16 lat uczestniczył w tajnym skautingu. Potem w latach 1914 – 17 brał czynny

udział w Legionach Polskich oraz w Polskiej Sile Zbrojnej. Do Wojska Polskiego wstąpił

w 1918 roku. Był zastępcą szefa Instytutu Naukowo – Wydawniczego, założycielem

i redaktorem „Przeglądu Wojskowego”, a w latach 1935 – 38 dowódcą Brygady „Podole”

KOP.

Od października 1939 roku – szefem sztabu i zastępcą dowódcy głównego SZP, a od 30

czerwca 1940 roku pełnił funkcję głównego Komendanta ZWZ-AK. Dążył do scalenia

wojsk organizacji konspiracyjnych w jednolite wojsko podziemne. Nadzorował także

przygotowania planu powstania powszechnego pod koniec wojny.

Został aresztowany w czerwcu 1943 roku w Warszawie i zamordowany przez Niemców

w sierpniu 1944 roku w obozie w Sachsenhausen.</FONT></P>

<HR WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=RIGHT>

<H3>Gen. Rowecki był wielkim:</H3>

<UL TYPE=”square”>

<LI> patriotą,

<LI> żołnierzem – dowódcą
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<LI> bohaterem narodowym.

</UL>

<HR WIDTH=80% SIZE=4 ALIGN=LEFT>

</BODY>

</HTML>

♦ Zmień wypunktowanie na numerację /zastosuj odpowiednio znaczniki <OL> i </OL>/.

SPRAWDŹ!!!!

LEKCJA 6

TŁO STRONY WWW

Każda strona www przed określeniem tła ma biały podkład. Aby dokonać zmian tła należy

użyć określenia BGCOLOR, które umieszczamy w znaczniku:

<BODY BGCOLOR=”nazwa_koloru”>, </BODY>

Określenia kolorów zostały podane wLEKCJI 3 - „Wielkość i kolor czcionki ...”, s.11.

ATRYBUTY TŁA – kaskadowych arkuszy stylów.

Atrybuy Wyja śnienie

BACKGROUND-COLOR

BACKGROUND-IMAGE

BACKGROUND-REPEAT

BACKGROUND-ATTACHMENT

BACKGROUND-POSITION

Określamy kolor tła dokumentu.

Podajemy obraz jako tło.

Daje możliwość złożenie tła z powtarzających się obrazów,

np.: repeat – zwykłe powielenie,

repeat-x – powielenie w poziomie,

repeat-y – powielenie w pionie.

Daje możliwość powiązania z pierwszoplanowym tekstem.

Określa położenie początkowego obrazu, który stanowi tło.

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz podstawowy dokumentćwiczeniowy.

♦ W znaczniku „otwierającym” <BODY> dopisz określenieBGCOLOR=”wpisz kolor ”,

np.: <BODY BGCOLOR= “Lime” >

♦ Zapisz zmiany i sprawdź.
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W przypadku wstawiania grafiki - obrazu jako tła strony należy wykorzystać znacznik :

<BODY BACKGROUND=”tlo1.jpg”>

Ważną czynnością jest podanie poprawnejścieżki zapisu do wybranego pliku graficznego.

Warto stworzyć folder, w którym będziemy gromadzili pliki z obrazami graficznymi i animacjami

wykorzystywanymi do danej strony www.

Graficzne elementy możemy opracować w programie PhotoShop i zapisać je w formacie „jpg”.

Należy pamiętać, iż im więcej grafiki na stronie www tym dłuższy proces wczytywania strony.

LEKCJA 7

GRAFIKA W DOKUMENCIE

Grafika na stronach www może spełniać kilka funkcji: dostarczać informacji, wyjaśniać

opisywane pojęcia, ożywiać i ubarwiać daną stronę.

Jak już wspomniałem należy uważać, aby elementów graficznych na stronie www było jak najmniej

ze względów technicznych – długi proces wczytywania oraz estetycznych – nadmiar razi.

Chcąc wstawić element graficzny na stronie www najpierw należy go przygotować tzn.

samodzielnie wykonać rysunek, ilustrację do opisywanych treści lub odpowiedni obraz i zapisać

w formacieGIF lub JPG.

Znacznik<IMG> pozwala na wstawienie elementów graficznych na stronie www. Znacznik ten nie

posiada odpowiednika – znacznika zamykającego.

Atrybutem znacznikaIMG jest SRC, który pozwala określić lokalizację danego obrazu i nadać

jego nazwę.

Przykład zapisu: <IMG SRC=” ROWECKI.JPG”

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokument o gen. Stefanie Roweckim.

♦ Umieść w folderzećwiczeniowej strony plik graficzny np. o nazwie „rowecki.jpg”.

♦ Następnie między znacznikami linii w nagłówku <H3>Gen. Rowecki był wielkim:</H3>

wpisz w następujący sposób znaczniki:

<H3>Gen. Rowecki był wielkim:<IMG SRC=”rowecki.jpg” ></H3>

PAMIĘTAJ O WPISANIU DOKŁADNEJ NAZWY PLIKU lub w przypadku umieszczenia

pliku obrazu w innym folderze - podaniu dokładnejścieżki!!!

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce.
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Nasz obraz znajduje się tuż obok tekstu z lewej strony i ma wielkość oryginału. Chcąc umieścić

obraz w oddzielnym akapicie możesz skorzystać ze znaczników <P> </P>.

Atrybut ALIGN daje możliwość zmiany ustawienia obrazu: ALIGN=TOP lub

LEFT, MIDDLE, TOP, BOTTOM, CENTER, RIGHT.

♦ Zmień ustawienie obrazu na prawą stronę – wpisz atrybut w następujący sposób:

<H3>Gen. Rowecki był wielkim:<IMG SRC=”rowecki.jpg” ALIGN= RIGHT ></H3>

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce.

Wielkość obrazka możemy także dowolnie określać stosując ATRYBUTY: WIDTH

oraz HIGHT. Wielkość tych atrybutów określamy w % , np.

<H3>Gen. Rowecki był wielkim:<IMG SRC=”rowecki.jpg” WIDTH=20% HIGHT=20%

ALIGN= RIGHT ></H3>

♦ Wprowadź atrybuty określające wysokość oraz szerokość obrazu graficznego według wyżej

podanego wzoru.

♦ Zapisz zmiany i sprawdź wygląd strony w przeglądarce.

Określając szerokość i wysokość obrazka musimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji

obrazka, gdyż bardzo łatwo możemy zdeformować dany obrazek. Musimy pamiętać o malejącej

rozdzielczości obrazka na ekranie przeglądarki.

Obrazek możemy otoczyć wokół ramką o określonej grubości, służy w tym celu parametr

BORDER=x np.:

<IMG SRC=”rowecki.jpg” WIDTH=20% HIGHT=20%BORDER=4 ALIGN= RIGHT>

Obrazek możemy umieścić także w komórce tabeli wstawiając między znacznikami

komórki <TD> i </TD>. Mamy wtedy do dyspozycji znacznie ciekawsze obramowania.

O komórkach tabel w części następnej – TWORZENIE TABEL I OBRAMOWAŃ.

Istnieją także parametry pozwalające ustalić odległość obrazka od oblewającego go tekstu,

np.:VSPACE i HISPACE.

Oto kilka przykładów, które proponuję przetestować:
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<IMG SRC=”rowecki.jpg” HSPACE=50> - odsunięcie tekstu od obrazka o 50 pikseli

w poziomie,

<IMG SRC=”rowecki.jpg” VSPACE=100> - odsunięcie od akapitu poprzedzającego

i następującego po nim o 100 pikseli w pionie.

Każdy obrazek może mieć nadany tryb tekstowy, który to informuje odbiorcę co zawiera

obrazek jeszcze przed otwarciem. Służy do tego parametrALT= „opis obrazka”. Napis ten

pojawia się w oknie przeglądarki po najechaniu kursorem na miejsce w którym ma otworzyć się

obrazek, np.:

<IMG SRC=”rowecki.jpg” ALT=gen._Stefan_Rowecki_”Grot” WIDTH=20% HIGHT=20%

BORDER=4 ALIGN= RIGHT> SPRAWDŹ!!!

LEKCJA 8

TWORZENIE TABEL I OBRAMOWAŃ

Podstawową definicją tabeli jest <TABLE> </TABLE>. Między tymi znacznikami

umieszczamy wiersze oraz kolumny tworzonej przez nas tabeli. Wiersze oznaczamy znacznikami

<TR> i </TR>. W wierszach zaś umieszczamy poszczególne komórki za pomocą znaczników

<TD> i </TD>. Między tymi znacznikami umieszczamy tekst, grafikę i inne elementy.

Przykład:

<TABLE>

<TR> </TR>

<TR> </TR>

<TR> </TR>

<TR> </TR>

</TABLE>

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz okno NOTATNIKA i zapisz poniższy przykład, wpisując także główne ramy/osnowę

dokumentu:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> TWORZENIE TABEL</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE>
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<TR> <TD> A 1 </TD> <TD> A 2 </TD> <TD> A 3 </TD> </TR>

<TR> <TD> B 1 </TD> <TD> B 2 </TD> <TD> B 3 </TD> </TR>

<TR> <TD> C 1</TD> <TD> C 2</TD> <TD> C 3</TD> </TR>

<TR> <TD> D 1 </TD> <TD> D 2 </TD> <TD> D 3 </TD> </TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

♦ Zapisz dokument w swoim folderze jako „tabele.html” i sprawdź wygląd tabeli w przeglądarce.

OBRAMOWANIE TABELI I JEGO ATRYBUTY

1. Aby wykonać obramowanie tabeli należy użyć atrybutuBORDER, np.:

<TABLE BORDER=9> … </TABLE>.

2. Natomiast w przypadku komórek, aby zawierały obramowanie inne niż domyślne

powinniśmy zastosować parametrCELLSPACING , np.:

<TABLE BORDER CELLSPACING =9> … </TABLE>.

3. Chcąc uzyskać odstęp między zawartością komórki a jej obramowaniem należy użyć

parametruCELLPADDING , np.:

<TABLE BORDER CELLPADDING =13> … </TABLE>.

4. Możemy określić szerokość tabeli wykorzystując parametrWIDTH , np.:

<TABLE BORDER WIDTH =60%>

5. Możemy określić szerokość komórki wykorzystując także parametrWIDTH , np.:

<TD WIDTH =90>

6. Wysokość tabeli określamy za pomocą atrybutuHEIGHT , np.:

<TABLE BORDER HEIGHT=60%>

7. Wyrównanie tabeli uzyskujemy za pomocą atrybutuALIGN /right, left, center/, np.:

<TABLE BORDER ALIGN =RIGHT>
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8. Wyrównanie danych w komórkach uzyskujemy za pomocą atrybutuVALIGN , /top,

middle, bottom/, np.:

<TD WIDTH =90 VALIGN=TOP>

9. Tło tabeli określamy za pomocą parametruBGCOLOR , np.:

<TD BGCOLOR=”YELLOW”>

10.Kolor obramowania za pomocą BORDERCOLOR , np.:

<BORDERCOLOR=RED>

11.Cień obramowania nadajemy za pomocą BORDERCOLORDARK , np.:

<TD BORDERCOLORDARK=RED>

lub gdy chcemy daną komórkę zróżnicować, tzn. jeden bok i długość w innym kolorze, zaś

pozostałe także w innym kolorze wtedy stosujemy:

<TD BORDERCOLORDARK=RED BO RDERCOLORLIGHT=BLUE>

12.Tytuł tabeli umieszczamy zaraz po otwarciu tabeli wykorzystując następujące znaczniki:

<TABLE BORDER WIDTH=90>

<CAPTION ALIGN=TOP> Ćwiczenia w tworzeniu tabel</CAPTION>

CZYNNOŚCI:

♦ Określ własną dowolną tabelę i wykorzystując dotychczas zdobyte umiejętności zapisz

podstawowy kod strony html oraz próbuj według wyżej podanych parametrów daną tabelę

utworzyć.

♦ Jeśli nie masz koncepcji proponuję wykonać następujące przykłady:

Przykład 1.
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Przykład 2.

Przykład 3.

♦ Pamiętaj o zapisaniu tytułu.

♦ Zapisz stronę jako „tabela2, 3, 4....html” i sprawdź w przeglądarce.

♦ Próbuj wprowadzać inne atrybuty do tabel i sprawdzaj efekty.

LEKCJA 9

ODSYŁACZE – TWORZENIE ŁĄCZY NA STRONIE WWW

Odsyłacze, zwane często hiperłączami są narzędziami nawigacji, które mogą być

wkomponowane w strony aby dać możliwość przemieszczania się internautom do innych stron

w danej prezentacji WWW oraz zupełnie innych umieszczonych na innych serwerach. Łączami

mogą być: obrazy, frazy, wyrazy, zdania. Najczęściej są widoczne jako niebieski, podkreślony

tekst. Najechanie na nie kursorem myszki, który przyjmuje postać „rączki” oraz kliknięcie

powoduje przejście do określonej w hiperłączu strony www.

Konstrukcję hiperłącza można przedstawić na przykładzie:

<A HREF=’jakie ś_określone_miejsce”>PODANY TEKST WIDOCZNY NA STRONIE /na

który należy kliknąć/</A>

Znacznik<A> powoduje podkreślenie tekstu, zmianę koloru tekstu oraz określa styl. Podstawową

częścią łącza jestHREF –Hypertext REFerence.Istotną zaś wartością atrybutu HREF jest podany

adres URL lubścieżka do innej strony w innym folderze z którą mamy się połączyć.
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Tworząc łącze do pliku w folderze podrzędnym do aktualnego w którym jesteśmy należy użyć

ukośnik „/”, który powinien znaleźć się między nazwą katalogu a nazwą pliku, np.:

<A href=”HTML/hiperł ącza.html”>TWORZENIE ODSYŁACZY</A>

Tworząc odsyłacze należy zwrócić uwagę na wielkość liter w odsyłaczach. Rożnie są

traktowane litery, jedne serwery akceptują małe, a nie znajdują dużych i traktują je jako inne znaki.

Dlatego niejednokrotnie nie jest możliwe wczytanie podanej w odsyłaczu strony www.

Istotnym atrybutem jest atrybutNAME , pozwalający zdefiniować odnośnik, np.:

<A NAME=”TABELE”> TWORZENIE TABEL W JĘZYKU HTML </A>

Inne łącze tworzy się w przypadku odniesienia do adresu mailowego, chcąc przesłać list e-mail.

Oto przykład:

<A HREF=MAILTO: marcinte@o2.pl> E-mail</A>

Przykład łącza do innej strony www:

<A HREF=http://www.wp.pl/aktualno ści> Wirtualna Polska - aktualności</A>

PAMIĘTAJMY O ZNACZNIKACH AKAPITU <P> i <P> ORAZ ZWRÓĆMY UWAGĘ NA

PODOBIEŃSTWO ŁĄCZY I PODKREŚLONEGO TEKSTU. UNIKAJMY ZATEM PODKREŚLEŃ!!!

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokumentćwiczeniowy w NOTATNIKU.

♦ Pod tekstem o gen. Stefanie Roweckim wstaw hiperłącze, np.:

<A HREF=http://www.armia-krajowa.p l> Armia Krajowa - informacje</A>

♦ Zapisz i sprawdź w przeglądarce.

♦ Pod hiperłączem wstaw odsyłacz do swojego konta e-mailowego, np.:

<A HREF=MAILTO: sp_rowecki@o2.pl> E-mail</A>

♦ Zapisz i sprawdź w przeglądarce.

♦ Wpisz inne dowolne hiperłącza i przetestuj ich działanie.
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LEKCJA 10

ANIMACJA

Bardzo łatwą do zrealizowania, a zarazem efektowną jest animacjaMarquee. Animacja ta

jest interpretowana tylko przez przeglądarkę Internet Explorer i polega na pływającym poziomym

napisie na ekranie.

Służą w tym celu następujące znaczniki:<MARQUEE> oraz </MARQUEE>. Między tymi

znacznikami umieszczamy tekst, który ma „pływać”, np.:

<MARQUEE> Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”</MARQUEE>

Animacja ta może znaleźć się w komórce tabeli, wykorzystując znaczniki <TD> i </TD>.

ISTNIEJE KILKA ATRYBUTÓW TEJ ANIMACJI:

określanie kierunku ruchu tekstu za pomocą znaczników. Kierunek ruchu tekstu jest

określany za pomocą znacznika DIRECTION=LEFT /w lewo/ lub

DIRECTION=RIGHT /w prawo/.

określenie wymiarów tzn. wysokości i szerokości drogi napisu:

- HEIGHT=X – wysokość drogi,

- WIDTH=Y – szerokość drogi.

określanie koloru tła po którym ma się poruszać napis. Może poruszać się w postaci

numerycznej lub słownej. Postać słowna może być określana następującymi określeniami

kolorów: Aqua, Yellow, Black, Olive, Silver, Teal, Blue, Red, Maroon, Gray, White,

Green, Lime, Purple, Fuchsia, np. : KOLOR BLACK

Określenie jednego z trzech sposobów poruszania się tekstu:

- BEHAVIOR=SLIDE – tekst startuje od pierwszego brzegu płynie do drugiego

i zatrzymuje się,

- BEHAVIOR=SCROLL – tekst startuje od pierwszego brzegu, płynie w kierunku

drugiego, znika za nim i ponownie startuje od pierwszego brzegu,

- BEHAVIOR=ALTERNATE – tekst startuje od pierwszego brzegu, płynie do

drugiego brzegu i odbija się oraz wraca w kierunku pierwszego brzegu.

Określanie ilości ruchu tekstu. Służy w tym celu parametrLOOP=x, który daje

możliwość powtórki ruchu tekstu w zależności od zdefiniowania.

Określanie odległości pola animacji w poziomie lub w pionie od sąsiadującego tekstu

lub obrazu graficznego. Posługujemy się wielkościami w pikselach.
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Możemy wtedy skorzystać z parametrów:

- HSPACE=x,

- VSPACE= x.

Określanie koloru tekstu animacji. Korzystamy z parametru, który już znamy,

a mianowicie:

<FONT COLOR=”wybrany kolor”> określony tekst poddany animacji</FONT>

W polu animacji jest widoczna większa ilość spacji, czego nie widać przy zwykłym tekście

zastosowanym w języku HTML.

Określanie w pikselach skoków tekstu.

Służy w tym celu parametrSCROLLAMOUNT=x . W zależności od ustawionej

częstotliwości ruch tekstu jest albo wolniejszy, albo szybszy, np.:SCROLLAMOUNT=7 ,

lub SCROLLAMOUNT=60 .

Określanie położenia tekstu na drodze prowadzącej. Możliwe jest ustawienie tekstu:

- u góry drogi korzystając z parametru ALIGN=TOP ,

- po środku drogi korzystając z parametru ALIGN=MIDLE ,

- na dole drogi korzystając z parametru ALIGN=BOTTOM .

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokumentćwiczeniowy w NOTATNIKU.

♦ Przekształć nagłówek <H3>Gen. Rowecki był wielkim: </H3> znajdujący się między

znacznikami linii w animację MARQUEE . Znaczniki <H3> </H3> zamień na <MARQUEE>

i </MARQUEE> , np.:

<MARQUEE><font color=red>Gen. Rowecki był wielkim: <IMG SRC="rowecki.jpg" ALT=Gen.

Stefan Rowecki „Grot” width=200 hight=20% BORDER=7 ALIGN=RIGHT></FONT>

</MARQUEE>

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce. Animacji został poddany zarówno tekst jak i obrazek

graficzny.

♦ Aby wyłączyć obrazek, lub odwrotnie należy umieścić tekst lub obrazek w odrębnym akapicie.

Skorzystaj ze znaczników <P> </P>, np.:

<MARQUEE><font color=red>Gen. Rowecki był wielkim: </FONT></MARQUEE>

<P><IMG SRC="rowecki.jpg" ALT=Gen. Stefan Rowecki „Grot” width=200 hight=20%

BORDER=7 ALIGN=RIGHT></P>



26

♦ Wprowadź atrybuty animacji według własnej inwencji /uznania/.

♦ Zapisz zmiany i sprawdź w przeglądarce.

LEKCJA 11

TRZEBA I WARTO UMIEŚCIĆ

Dotychczas celowo pominąłem pewną część wchodzącą w skład pierwszego etapu strony

tzn. nagłówka, a mianowicie część zawierającą informacje o stronie kodowej tworzonego

dokumentu, które zawierają się pod pojęciem znacznika<META> .

Podajemy w nim normy strony kodowej, określamy standardy oraz podajemy informacje kto i kiedy

stworzył dany dokument, np.:

<META http-equiv="Content-T ype" content="text/html ; charset=ISO-8859-2">

<META content="Tuesday, 17 January 2003 13:37:59 GMT" http-equi v=Creation-date>

<META content="marcinte@o2.pl (Marcini ak Włodzimierz)" h ttp-equiv=Reply-to>

<META content="Marciniak Włodzimierz" name=Author>

ISO-8859-2 jest to międzynarodowy standard, który pozwala na automatyczne konwertowanie

różnych czcionek także polskich, pod warunkiemże wcześniej zaopatrzymy się w czcionki o takim

standardzie oraz do kodowania będziemy stosowali polskiej klawiatury w standardzie ISO-8859-2.

Można używać stronę kodową w standardzieWINDOWS-1250, co przez wielu webmasterów nie

jest zalecane. Wtedy kod powinien być następujący:

<META http-equiv="Content-T ype" content="text/html ; charset= WINDOWS-1250">

Cały kształt nagłówka strony powinien się przedstawiać w następujący sposób:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> PODSTAWY JĘZYKA HTML.</TITLE>

<META http-equiv="Content-T ype" content="text/html ; charset=ISO-8859-2">

<META content="Tuesday, 17 January 2003 13:37:59 GMT" http-equi v=Creation-date>

<META content="marcinte@o2.pl (Marcini ak Włodzimierz)" h ttp-equiv=Reply-to>

<META content="Marciniak Włodzimierz" name=Author>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>
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CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz dokumentćwiczeniowy.

♦ W części pierwszej, w nagłówku wpisz informacje dotyczące tworzonej strony według wyżej

podanego wzoru.

♦ Zapisz zmiany.

LEKCJA 12

DEFINIOWANIE UKŁADU RAMEK W OKNIE – COLS I ROWS

Chcąc określić układ poszczególnych ramek w oknie należy zastanowić się nad ich ilością

oraz utworzyć taką ilość plików ile chcemy mieć ramek w oknie – każdy plik to jedna ramka.

Należy też pamiętać, że znaczniki <BODY> oraz <FRAMESET> nie powinny występować

łącznie, gdyż wzajemnie się wykluczają.

Znacznik<FRAMESET> posiada dwa atrybuty, z których jeden z nich przy definiowaniu układu

ramek powinien być użyty. Te atrybuty to:COLS orazROWS.

COLS – określa ilość kolumn-ramek w pionie przeglądarki , natomiastROWS – określa podział

okna w poziomie przeglądarki.

Chcąc podzielić okno na trzy ramki o takiej samej szerokości wskazane jest zastosowanie atrybutu

COLS=”*,*,*”.

PODZIAŁ OKNA NA RAMKI W POZIOMIE

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz okno NOTATNIKA.

♦ Wpisz podany niżej układ znaczników:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ćwiczenia w tworzeniu ramek

</TITLE>

</HEAD>

<FRAMESET ROWS=”80,*”>

<FRAME SRC=”ramka1.html”>

<FRAME SRC=”ramka2.html”>

</FRAMESET>

</HTML>

Układ tej ramki:

„Ramka1” – tutaj mogą być hiperłącza

„Ramka2” – wyświetlane poszczególne
strony www dokumentu.
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♦ Zapisz dokument w swoim folderze jako plik „ramki.html”.

♦ Otwórz przeglądarkę i sprawdź układ ramek.

PODZIAŁ OKNA NA RAMKI W POZIOMIE

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz nowe okno NOTATNIKA.

♦ Wpisz następujący układ znaczników:

♦ Zapisz dokument w swoim folderze jako plik html o nazwie „ramki1.html”.

♦ Sprawdź w przeglądarce.

PODZIAŁ OKNA NA RAMKI W POZIOMIE I PIONIE

CZYNNOŚCI:

♦ Otwórz nowe okno NOTATNIKA.

♦ Wpisz następujący układ znaczników:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Ćwiczenia w tworzeniu ramek

</TITLE>

</HEAD>

<FRAMESET BORDER=0

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ćwiczenia w tworzeniu ramek

</TITLE>

</HEAD>

<FRAMESET COLS="25%,75%">

<FRAME SRC="ramka3.html">

<FRAME SRC="ramka4.html">

</FRAMESET>

</HTML>

Układ tej ramki

„Ram
ka3”
–
tutaj
mogą
być
hiper
łącza

„Ramka4” – wyświetlane
poszczególne strony www
dokumentu.
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<FRAMEBORDER=0 FRAMESPACING=NO ROWS=90,*><FRAME NAME=BANNER

NORESIZE SCROLLING=NO SRC="gora.html" TARGET="CONTENTS">

<FRAMESET COLS=160,*><FRAME NAME=CONTENTS SRC="linki.html"

TARGET="MAIN">

<FRAME NAME=MAIN SRC="nowa.html"></FRAMESET><NOFRAMES>

<FRAMESET COLS=160,*><FRAME NAME=CONTENTS SRC="prawa.html"

TARGET="PRAWY">

</FRAMESET>

</HTML>

Oto układ ramek w przeglądarce według w/w zapisu znaczników:

♦ Zapisz dokument w swoim folderze jako plik html o nazwie „ramki2.html”.

♦ Sprawdź w przeglądarce.

Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Uczniowie!

Zdaję sobie sprawę, że artykuł ten nie traktuje tematu dogłębnie – przedstawia
podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia stron www w języku HTML, przydatne
w podstawowym nauczaniu programowania. Dlatego chcąc rozszerzyć umiejętności z w/w tematu
gorąco zachęcam do studiowania literatury fachowej.
Przedstawiłem tylko sposób mojego wprowadzania uczniów w tworzenie stron www, który
dopasowałem do własnych potrzeb. Uczniowie równolegle doćwiczeń lekcyjnych tworzą własne
strony, prowadzą wzajemne konsultacje, do pewnych spraw sami dochodzą na baziećwiczeń.

Życzę satysfakcji z utworzonych własnych stron www!!!

Autor: Wł. Marciniak

„góra.html”

„l
in

ki
.h

tm
l”

„nowa.html”


