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Czym się będziemy zajmować?Czym się będziemy zajmować?
HTML i XHTML 1.0 Transitional – Extensible HyperText Markup Language

- to rozszerzalny hipertekstowy język znaczników wywodzący się z XMLa –języka 
skryptowego o ogromnych możliwościach
CSS 1.0 i CSS 2.0 – Cascading Style Sheets - kaskadowe arkusze stylów
-umożliwiające oddzielenie stylów od treści obsługiwanych w prawie wszystkich 
przeglądarkach.
Formularze – umożliwiają interakcję z użytkownikiem, zbieranie danych, pobieranie 
zapytań, wybór opcji itp.
Wyrażenia regularne – to pewne wzorce umożliwiające szybkie i łatwe sprawdzanie 
poprawności wprowadzonych danych.poprawności wprowadzonych danych.
JavaScript – to okrojony C++ dostosowany do zastosowań sieciowych
- umożliwiający dodanie interakcji po stronie użytkownika (klienta), częściową obsługę 
formularzy, wykonanie pewnych obliczeń, animacji, wykorzystanie wyrażeń regularnych 
itp.
PHP – Hypertex Preprocessor

- umożliwiający tworzenie dynamicznych stron www po stronie serwera i dynamiczne 
generowanie treści stron w HTMLu/XHTMLu, obsługę formularzy, obsługę baz danych 
itp.
Tworzenie ciasteczek (cookies), wykorzystanie zmiennych (np. sesji) i zapisywanie danych 
itp.
Formularze i ich interaktywna obsługa przy pomocy PHP i JavaScriptu.
Zasady i techniki POZYCJO<OWA<IA stron w serwisach internetowych.



.a laboratoria przynieść ze sobą:.a laboratoria przynieść ze sobą:

login login ii hasłohasło

do konta stworzonego dla Państwado konta stworzonego dla Państwa

na serwerze AGHna serwerze AGH

do realizacji części kodu po stronie do realizacji części kodu po stronie do realizacji części kodu po stronie do realizacji części kodu po stronie 

serwera w PHP.serwera w PHP.

.a laboratoriach zaznajomimy się z .a laboratoriach zaznajomimy się z 

edytorami kodu do tworzenia stron edytorami kodu do tworzenia stron webweb, , 

tjtj. Pajączek. Pajączek



WprowadzenieWprowadzenie do zagadnień tworzenia do zagadnień tworzenia 

stron WWW oraz opis możliwości z stron WWW oraz opis możliwości z 

uwzględnieniem interakcji, dynamiki i uwzględnieniem interakcji, dynamiki i uwzględnieniem interakcji, dynamiki i uwzględnieniem interakcji, dynamiki i 

dostępu do zbioru danych.dostępu do zbioru danych.



Statyczny i dynamiczny kod stronyStatyczny i dynamiczny kod strony

Kod strony, który interpretują przeglądarki internetowe

może być zapisany statycznie w pliku (np. napisany 
przez człowieka), a po wejściu na daną stronę 
wyświetlany (np. treść w HTMLu) lub wywoływany 
(np. funkcje w JavaScript)

LUB

może być dynamicznie generowany (tworzony), np. 
przez pewien algorytm (np. w PHP, C#.<ET) z 
wykorzystaniem różnych danych, stworzonych 
schematów, baz danych i na podstawie interakcji z 
użytkownikiem.



Geneza Geneza XHTMLaXHTMLa i dalszy jego rozwóji dalszy jego rozwój
HTML powstał, żeby opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając 

znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, paragrafy, 
listy, itp.) określając ich styl, rozmieszczenie oraz umożliwiając osadzenie w tekście 
dodatkowych obiektów, np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, animacje. 

W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami 
ostrokątnymi. Język HTML jest bardzo niejednoznaczny i niekonsekwentny, 
umożliwia dużą swobodę w doborze składni i parametrów, wobec czego zdarza się, iż 
jest odmiennie traktowany przez różne przeglądarki, co przysparza projektantom 
stron www dużo trudności, gdyż często muszą przygotowywać oddzielne skrypty dla 
różnych przeglądarek. Ponadto język HTML zawiera określenia stylu i akcji, co różnych przeglądarek. Ponadto język HTML zawiera określenia stylu i akcji, co 
sprawia, że sama treść jest trudna do czytania i przetwarzania przez różne parsery, 
np. dla osób niepełnosprawnych.

XHTML wywodzący się z XMLa został wprowadzony celem wprowadzenia 
jednoznacznej składni i konsekwencji stosowania poszczególnych znaczników 
rozszerzając zarazem możliwości HTMLa.

Obecnie zaleca się zrezygnowanie z wykorzystywania znaczników opisujących wygląd 
strony wewnątrz jej opisu na rzecz kaskadowych arkuszy stylów CSS. W związku z 
tym, iż obecnie prawie wszystkie przeglądarki obsługują przeważającą część 
specyfikacji CSS 1.0 można ją bezpiecznie wykorzystywać do projektowania stron 
www, czego nie można powiedzieć o CSS 2.0 i CSS 3.0.



Rozwój technologii webowych i InternetuRozwój technologii webowych i Internetu



XHTML i jego odmianyXHTML i jego odmiany
XHTML jest następcą języka HTML 4.

Dokumenty pisane w XHTMLu są zgodne z oficjalną specyfikacją XMLa, która obecnie 
jest standardem dla wielu dokumentów – nawet nie związanych z Internetem, tj. MS 
Office.

Jedną z największych zalet XHTMLa jest możliwość jego łatwego łączenia z innymi 
językami zgodnymi z XML, tj. MathML, AIML czy SVG.

XHTML 1.0 dysponuje więc praktycznie tym samym zestawem elementów i atrybutów, 
co HTML 4; analogiczny jest też podział na 3 wersje DTD:co HTML 4; analogiczny jest też podział na 3 wersje DTD:

• XHTML 1.0 Strict – odmiana ścisła, zalecana przez W3C, 
przeznaczona do tworzenia dokumentów z oddzieloną warstwą 
semantyki od prezentacji; nie zawiera prawie Ŝadnych elementów 
prezentacyjnych; ograniczone efekty prezentacyjne

• XHTML 1.0 Transitional – odmiana przejściowa, obok elementów 
odmiany ścisłej zawiera wiele elementów prezentacyjnych, 
pozwala teŜ na wykorzystanie pewnych cech HTMLa 4.

• XHTML 1.0 Frameset – zawiera wszystkie elementy wersji 
przejściowej, a dodatkowo takŜe elementy przeznaczone do 
wyświetlania ramek. Ramki uniemoŜliwiają pozycjonowanie stron 
dlatego nie jest lubiany ani polecany przez twórców www.



Dlaczego warto wybrać XHTMLDlaczego warto wybrać XHTML
1. XHTML jest aktualnym standardem znaczników zastępującym HTML 4.

2. XHTML jest zaprojektowany do współpracy z innymi językami skryptowymi, 
aplikacjami i protokołami bazującymi na XMLu, zaś HTML nie posiada takiej 
możliwości.

3. XHTML jest bardziej spójny niż HTML, zatem jest mniej skłonny do stwarzania 
problemów pod względem funkcjonowania i wyświetlania treści.

4. XHTML 1.0 jest pomostem do przyszłych wersji XHTML.

5. Stare przeglądarki radzą sobie z XHTMLem równie dobrze jak z HTMLem.5. Stare przeglądarki radzą sobie z XHTMLem równie dobrze jak z HTMLem.

6. <owe przeglądarki preferują XHTML (w szczególności XHTML 1.0) i często 
traktują tę specyfikację lepiej niż HTML 4, wobec tego XHTML jest o wiele bardziej 
przewidywalny w skutkach niż HTML.

7. XHTML działa równie dobrze w urządzeniach bezprzewodowych i programach do 
odczytywania zawartości ekranu.

8. XHTML jest częścią rodziny standardów sieciowych, tj. CSS, DOM, które pozwalają 
programiście kontrolować wygląd i zachowanie strony w różnych przeglądarkach i 
na różnych platformach i urządzeniach.

i wiele innych…



CSSCSS
Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających, w jaki sposób ma 

zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego 
elementu (lub elementów) HTML, XHTML lub XML. Można w ten sposób 
opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów 
internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp 
międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych 
elementów bądź okna przeglądarki. Wykorzystanie arkuszy stylów daje 
znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż oferuje 
sam HTML i XHTML.

CSS został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy 
jego prezentacji. Separacja ta zwiększa zakres dostępności witryny, zmniejsza 
zawiłość i rozmiar dokumentu, ułatwia łatwe wprowadzanie zmian w strukturze 
dokumentu. CSS ułatwia także zmienianie renderowania strony w zależności od 
obsługiwanego medium (ekran, palmtop, dokument do druku, czytnik ekranowy).

Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany wyglądu wielu 
stron naraz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, ponieważ takie arkusze 
mogą być wspólne dla wielu dokumentów, co również zwiększa przepustowość 
łączy, ilość wykorzystanych serwerów, obniża koszty i pozytywnie wpływa na 
szybkość ładowania się dokumentów.



HTML HTML -- Z<ACZ<IKI Z<ACZ<IKI –– TAGI  i  ATRYBUTYTAGI  i  ATRYBUTY
Znaczniki stanowią podstawowy komponent języka HTML. Charakteryzują je dwie 
cechy: atrybuty i zawartość. Każdy atrybut i zawartość musi spełniać określone 
wymagania, aby dokument został poprawnie zwalidowany pod kątem zgodności ze 
standardem. Znacznik zwykle rozpoczyna się znacznikiem otwierającym (np. <nazwa<nazwa<nazwa<nazwa----
znacznika>znacznika>znacznika>znacznika>), a kończy znacznikiem zamykającym (np. </nazwa</nazwa</nazwa</nazwa----znacznika>znacznika>znacznika>znacznika>). W 
HTMLu nie wymaga się, aby niektóre znaczniki były zamykane, co wprowadza 
niejednoznaczność!

Atrybuty elementu (obecnie zastępowane przez CSS) są zawarte w znaczniku 
otwierającym (po nazwie znacznika), natomiast zawartość umieszczana jest pomiędzy 
znacznikiem otwierającym i zamykającym, np.:znacznikiem otwierającym i zamykającym, np.:

<nazwa<nazwa<nazwa<nazwa----znacznikaznacznikaznacznikaznacznika atrybut="wartość"atrybut="wartość"atrybut="wartość"atrybut="wartość">zawartość</nazwa>zawartość</nazwa>zawartość</nazwa>zawartość</nazwa----znacznika>znacznika>znacznika>znacznika>).

<iektóre elementy, np. <br><br><br><br>, nie posiadają zawartości, a także znacznika zamykającego, 
a niektóre nie wymagają znacznika zamykającego, np. <p> lub <td> w HTMLu.

<a tym wykładzie będę zniechęcał do stosowania atrybutów znaczników, gdyż jest to 
przestarzała forma budowy stron internetowych charakterystyczna dla HTMLa na 
korzyść stosowania arkuszy stylów CSS. <iestety czasami zdarza się, iż jakaś 
przeglądarka nie implementuje dokładnie CSS i projektant strony może być zmuszony 
do wykorzystania pewnego atrybutu, jeśli zależy mu na zgodności wstecz jego strony!



Z<ACZ<IKI  OTWIERAJĄCE  i  ZAMYKAJĄCEZ<ACZ<IKI  OTWIERAJĄCE  i  ZAMYKAJĄCE
W nomenklaturze polskiej, dotyczącej języka HTML, słowa element używa się 

do określenia grupy:

• znacznik otwierający, 

• atrybuty, 

• zawartość, 

• znacznik zamykający.

Słowami znacznik i tag określa się znacznik otwierający (wraz z zamykającym) 
w znaczeniu elementu składni języka HTML, np. "Do wyszczególnienia 
paragrafów wykorzystuje się znacznik <p><p><p><p>". <iektórzy słowa element używają 
zamiennie ze słowami znacznik lub tag.

<p> tekst paragrafu </p>

<iektóre elementy w HTMLu nie wymagają znaczników końcowych (np. <p><p><p><p>
odpowiadający za nowy akapit) lub ich nie posiadają(<img><img><img><img> wstawiający 
obrazek lub <br><br><br><br> łamiący linię).



TYPY  Z<ACZ<IKÓW w (X)TYPY  Z<ACZ<IKÓW w (X)HTMLuHTMLu
Strukturalne - opisują logiczną strukturę tekstu, np. <h2>Golf</h2><h2>Golf</h2><h2>Golf</h2><h2>Golf</h2> nadaje znaczenie wyrazowi "Golf" 

i traktuje go jako nagłówek drugiego stopnia. Podczas wyświetlania (renderowania) zostanie on 
zaprezentowany w sposób wyróżniony (np. większą i pogrubioną czcionką). Znaczniki strukturalne 
nie definiują sposobu wyświetlania elementu, jednak większość przeglądarek posiada wbudowane 
style, których używa, gdy do dokumentu nie jest dołączony żaden kaskadowy arkusz stylów CSS.

Prezentacyjne - opisują wygląd poszczególnych elementów, np. <b>lama</b> powoduje, że "lama" 
zostanie wyświetlona pogrubioną czcionką. Nie daje jednak żadnych wskazówek urządzeniom nie 
potrafiącym wyświetlić pogrubionego tekstu (takim jak syntezatory mowy, czytający daną stronę na 
głos). W przypadku <b>pogrubienia</b><b>pogrubienia</b><b>pogrubienia</b><b>pogrubienia</b> oraz <i>pochylenia</i><i>pochylenia</i><i>pochylenia</i><i>pochylenia</i> istnieją równoważne znaczniki, 
mające podobną lub taką samą formę wizualną, ale posiadające naturę semantyczną. Są to 
odpowiednio <strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong><strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong><strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong><strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong> oraz <em>wzmocnienie <em>wzmocnienie <em>wzmocnienie <em>wzmocnienie odpowiednio <strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong><strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong><strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong><strong>silne wzmocnienie znaczenia</strong> oraz <em>wzmocnienie <em>wzmocnienie <em>wzmocnienie <em>wzmocnienie 
znaczenia</em>znaczenia</em>znaczenia</em>znaczenia</em>. W tym przypadku łatwiej określić zachowanie syntezatora mowy podczas 
interpretacji takich znaczników np. poprzez mocniejsze zaakcentowanie danego wyrażenia. 
Znaczniki semantyczne nie są jednak stuprocentowymi odpowiednikami znaczników 
prezentacyjnych. Istnieją sytuacje, gdy tylko wizualnie chcemy wyróżnić daną część tekstu. Nie 
jest pożądane, aby syntezator mowy wzmacniał znaczenie np. tytułu książki w trakcie czytania 
strony, podczas gdy wizualnie warto byłoby taki tytuł wyróżnić czcionką pochyłą dla poprawienia 
czytelności tekstu. Większość znaczników prezentacyjnych w specyfikacji HTML 4.0 oznaczono 
jako przestarzałe na rzecz kaskadowych arkuszy stylów CSS.

Hipertekstowe - zawierają linki do innych dokumentów lub innych części tego samego dokumentu. 
HTML aż do wersji XHTML 1.1 wymaga do utworzenia hiperłącza elementu o nazwie anchor (pol. 
kotwica), zapisywanego w postaci: <a>Nazwa</a><a>Nazwa</a><a>Nazwa</a><a>Nazwa</a>. Oprócz tego atrybut hrefhrefhrefhref musi zwierać 
poprawny adres URL. Następujący kod HTML <a<a<a<a href="http://home.agh.edu.pl/~horzyk/">Moja href="http://home.agh.edu.pl/~horzyk/">Moja href="http://home.agh.edu.pl/~horzyk/">Moja href="http://home.agh.edu.pl/~horzyk/">Moja 
strona</a>strona</a>strona</a>strona</a> wyświetli słowa „Moja strona" jako hiperłącze.



ATRYBUTY w ATRYBUTY w HTMLuHTMLu
Większość atrybutów elementów składa się z par nazwa-wartość, rozdzielonych znakiem "=", 

zawartych w znaczniku otwierającym elementu, po jego nazwie. Wartość może być zawarta w 
pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach. W przeciwieństwie do atrybutów w postaci par nawa-
wartość istnieją atrybuty mające wpływ na element poprzez samo ich zawarcie w znaczniku 
otwierającym (np. ismapismapismapismap atrybut dla znacznika imgimgimgimg).

Znaczna część elementów może posiadać standardowe dla znaczników atrybuty: idididid, classclassclassclass, stylestylestylestyle, titletitletitletitle,
a także atrybuty związane z językiem langlanglanglang i dirdirdirdir.

Atrybut idididid nadaje elementowi unikalny identyfikator. Może on zostać użyty przez arkusze stylów CSS
do sprecyzowania wyglądu tego elementu lub przez inne skrypty np. do zmiany jego zawartości.

Atrybut classclassclassclass służy do sklasyfikowania elementów dla celów prezentacyjnych. Dokument HTML lub Atrybut classclassclassclass służy do sklasyfikowania elementów dla celów prezentacyjnych. Dokument HTML lub 
zbiór takich dokumentów może używać klasy np. class="stopka"class="stopka"class="stopka"class="stopka", sugerując, że powinny być one 
wyświetlone na dole strony w postaci stopki. Elementy posiadające taką klasę mogą otrzymać styl, 
dzięki któremu zamiast wyświetlać się w miejscu występowania w kodzie HTML, będą 
zaprezentowane na dole strony w postaci stopki.

Autor może użyć atrybutu stylestylestylestyle, aby nadać styl konkretnemu elementowi w kodzie HTML. Dobrą 
praktyką jest jednak nadanie elementowi unikalnego identyfikatora id, odnosząc się do prezentacji 
tego znacznika w arkuszu stylów CSS. Czasem jest to jednak nieporęczne podczas szybkiego 
testowania wyglądu elementów.

Atrybutu titletitletitletitle używa się w celu dodania do elementu informacji tekstowej. W wielu przypadkach 
zawartość atrybutu titletitletitletitle wyświetlana jest w postaci podpowiedzi (tooltip), pojawiającej się na 
ekranie po najechaniu myszą na dany element. Wykorzystanie tych atrybutów może ułatwić znacznik 
spanspanspanspan, należący do grupy tagów typu inline.



UKŁAD  DOKUME<TU  HTMLUKŁAD  DOKUME<TU  HTML
<html lang="pl"><html lang="pl"><html lang="pl"><html lang="pl">
<head><head><head><head>

<meta http<meta http<meta http<meta http----equiv ="Contentequiv ="Contentequiv ="Contentequiv ="Content----Type" content="text/html; charset=isoType" content="text/html; charset=isoType" content="text/html; charset=isoType" content="text/html; charset=iso----8859885988598859----2">2">2">2">
lublublublub

<meta http<meta http<meta http<meta http----equiv="Contentequiv="Contentequiv="Contentequiv="Content----Type" content="text/html; charset=UTFType" content="text/html; charset=UTFType" content="text/html; charset=UTFType" content="text/html; charset=UTF----8">8">8">8">
…………
<title>Tytuł strony</title><title>Tytuł strony</title><title>Tytuł strony</title><title>Tytuł strony</title>

</head></head></head></head>
<body><body><body><body>

<h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1><h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1><h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1><h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1>
<p> Akapit (z ang. paragraph)<br<p> Akapit (z ang. paragraph)<br<p> Akapit (z ang. paragraph)<br<p> Akapit (z ang. paragraph)<br ////>>>>
i jeszcze trochę tekstu w następnym wierszu<bri jeszcze trochę tekstu w następnym wierszu<bri jeszcze trochę tekstu w następnym wierszu<bri jeszcze trochę tekstu w następnym wierszu<br ////>>>>
<a<a<a<a hrefhrefhrefhref===="http://home.agh.edu.pl/~horzyk""http://home.agh.edu.pl/~horzyk""http://home.agh.edu.pl/~horzyk""http://home.agh.edu.pl/~horzyk"> Zapraszam na moją stronę.</a>.> Zapraszam na moją stronę.</a>.> Zapraszam na moją stronę.</a>.> Zapraszam na moją stronę.</a>.

</body></body></body></body>
</html> </html> </html> </html> 



UKŁAD  DOKUME<TU  XHTML 1.0 UKŁAD  DOKUME<TU  XHTML 1.0 TransitionalTransitional
<!DOCTYPE html PUBLIC "<!DOCTYPE html PUBLIC "<!DOCTYPE html PUBLIC "<!DOCTYPE html PUBLIC "----//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1----

transitional.dtd">transitional.dtd">transitional.dtd">transitional.dtd">
<html xmlnx="http://www.w3.org/1999/xhtml1" xml:lang="en" lang="en"><html xmlnx="http://www.w3.org/1999/xhtml1" xml:lang="en" lang="en"><html xmlnx="http://www.w3.org/1999/xhtml1" xml:lang="en" lang="en"><html xmlnx="http://www.w3.org/1999/xhtml1" xml:lang="en" lang="en">
<head><head><head><head>
<title> <title> <title> <title> Adrian Horzyk Adrian Horzyk Adrian Horzyk Adrian Horzyk ---- dossierdossierdossierdossier</title></title></title></title>
<meta http<meta http<meta http<meta http----equiv="Contentequiv="Contentequiv="Contentequiv="Content----type" content="text/html; charset=isotype" content="text/html; charset=isotype" content="text/html; charset=isotype" content="text/html; charset=iso----8859885988598859----2">2">2">2">
<meta http<meta http<meta http<meta http----equiv="Contentequiv="Contentequiv="Contentequiv="Content----Language" content="pl">Language" content="pl">Language" content="pl">Language" content="pl">
<meta name="Keywords" content="Adrian Horzyk,dossier,życiorys"><meta name="Keywords" content="Adrian Horzyk,dossier,życiorys"><meta name="Keywords" content="Adrian Horzyk,dossier,życiorys"><meta name="Keywords" content="Adrian Horzyk,dossier,życiorys">
<meta name="Description" content="Adrian Horzyk dossier strona startowa homepage"><meta name="Description" content="Adrian Horzyk dossier strona startowa homepage"><meta name="Description" content="Adrian Horzyk dossier strona startowa homepage"><meta name="Description" content="Adrian Horzyk dossier strona startowa homepage">
<meta name="Robots" content="ALL"><meta name="Robots" content="ALL"><meta name="Robots" content="ALL"><meta name="Robots" content="ALL">
<link rel="stylesheet" href=<link rel="stylesheet" href=<link rel="stylesheet" href=<link rel="stylesheet" href= " css/formats.css" css/formats.css" css/formats.css" css/formats.css """" ////>;>;>;>;
<style type="text/css" media="all"><style type="text/css" media="all"><style type="text/css" media="all"><style type="text/css" media="all">
@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";@import "css/dossier.css";
p { fontp { fontp { fontp { font----size: 9; fontsize: 9; fontsize: 9; fontsize: 9; font----weight: bold; }weight: bold; }weight: bold; }weight: bold; }
</style></style></style></style>
</head></head></head></head>
<body><body><body><body>
<div <div <div <div id="header"id="header"id="header"id="header">>>>

<h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1><h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1><h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1><h1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1>
</div></div></div></div>
<div <div <div <div id=„content"id=„content"id=„content"id=„content">>>>

<p <p <p <p class="main"class="main"class="main"class="main"> <a> <a> <a> <a hrefhrefhrefhref===="http://home.agh.edu.pl/~horzyk""http://home.agh.edu.pl/~horzyk""http://home.agh.edu.pl/~horzyk""http://home.agh.edu.pl/~horzyk"> Zapraszam na moją stronę.</a></p>> Zapraszam na moją stronę.</a></p>> Zapraszam na moją stronę.</a></p>> Zapraszam na moją stronę.</a></p>
</div></div></div></div>
<div <div <div <div id="footer"id="footer"id="footer"id="footer">>>>

<p>akapit w stopce dokumentu</p><p>akapit w stopce dokumentu</p><p>akapit w stopce dokumentu</p><p>akapit w stopce dokumentu</p>
</div></div></div></div>
</body> </html> </body> </html> </body> </html> </body> </html> 



Czym różni się XHTML od Czym różni się XHTML od HTMLaHTMLa??

1. Dokument rozpoczynaj od poprawnej deklaracji DOCTYPE i przestrzeni nazw.

2. Zadeklaruj typ zawartości

3. Wszystkie znaczniki pisz małymi literami, gdyż XHTML rozróżnia wielkość znaków. 
Również wszystkie elementy oraz nazwy atrybutów muszą być pisane małymi 
literami. (Istnieją programy, które to zrobią automatycznie, np. HTML Tidy).

4. Wartości wszystkich atrybutów umieszczaj w cudzysłowach

5. Przypisuj wartości wszystkim atrybutom, nawet takim jak: checked = """"checked""""5. Przypisuj wartości wszystkim atrybutom, nawet takim jak: checked = """"checked""""

6. Zamykaj wszystkie znaczniki nawet te puste: <p> … </p>, <br />, <img scr=
""""plik.gif"""" />

7. <ie umieszczaj podwójnych myślników w komentarzach.

8. Koduj wszystkie znaki typu <, >, & w postaci odpowiadających im kodów: &lt, &gt, 
&amp



HTML / XHTML HTML / XHTML język prezentacji język prezentacji 

treści w Internecie treści w Internecie –– opis języka i opis języka i treści w Internecie treści w Internecie –– opis języka i opis języka i 

możliwościmożliwości



PODSTAWY  PODSTAWY  HTMLaHTMLa –– TŁO DOKUME<TUTŁO DOKUME<TU
Przed przejściem do XHTML przytoczymy zasady i znaczniki 
HTMLa, Ŝeby wiedzieć, jak je czytać i jak modyfikować, gdyŜ 
ponad połowa stron w sieci jest nadal napisana w HTMLu, 
ponadto XHTML porządkuje i rozszerza moŜliwości HTMLa
wykorzystując kaskadowe arkusze stylów CSS:

Zdefiniowanie tła dokumentu dodając atrybut do znacznika 
<BODY>. Gdybyśmy tego nie uczynili, tło będzie miało taki 
kolor, jaki został domyślnie przyjęty w przeglądarce WWW 
(zazwyczaj szary). MoŜemy wstawić polecenie:(zazwyczaj szary). MoŜemy wstawić polecenie:

<BODY BGCOLOR="kolor">

przy czym "kolor" moŜe być podany imiennie (np. red, green, 
black, white) lub za pomocą wartości heksadecymalnych 
(szesnastkowych), tak jak w przypadku koloru czcionki -
#FF0000, #008000, #000000, #FFFFFF.



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– TYTUŁY  i  LI<IETYTUŁY  i  LI<IE
W dokumentach często wprowadzamy tytuły przy pomocy 

polecenia <Hn> </Hn>. Znak H oznacza header, natomiast 
cyfra n to stopień tytułu (cyfra od 1 do 6). Polecenie 
wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika 
otwierającego <H1> i zamykającego </H1>:

<H1> Tytuł stopnia pierwszego – największy </H1>

...

<H6> Tytuł stopnia szóstego – najmniejszy </H6>

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, rozdzielając nią logiczne fragmenty 
tekstu, dzięki czemu strona jest bardziej przejrzysta. ZauwaŜ, 
Ŝe w tym dokumencie bloki informacji są rozdzielane właśnie 
poziomymi liniami.



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– PARAGRAFPARAGRAF
Do rozdzielania i formatowania tekstu słuŜą znaczniki paragraf

<P> i </P> oraz znacznik podziału wiersza <BR>:

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

<P>To jest treść drugiego akapitu</P>

Niekiedy zdarza się, Ŝe chcemy przełamać tekst, nie wprowadzając 
przy tym znaku końca akapitu. MoŜemy wówczas zastosować 
pojedyncze polecenie <BR>, które przenosi tekst o jeden wiersz pojedyncze polecenie <BR>, które przenosi tekst o jeden wiersz 
w dół, choć nie wprowadza dodatkowej interlinii:

To jest pierwszy wiersz<BR>
To jest drugi wiersz<BR>
To jest trzeci wiersz<BR>
To jest czwarty wiersz<BR>

Ponadto polecenie <BR> ma jeszcze jedną zaletę. Napisanie kilku 
kolejnych <BR> pozwala poszerzyć pionowy odstęp między 
elementami.



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– WYKAZY  i  LISTYWYKAZY  i  LISTY
Wykazy (list numerowanych i list wypunktowanych) - to systematyczne wyliczenia 

jakichś punktów, które w przeciwieństwie do tekstu o charakterze opisowym w 
skondensowany sposób prezentują jakąś myśl czy zespół zagadnień.

Aby utworzyć szkielet wykazu wypunktowanego, naleŜy uŜyć znaczniki <UL> i </UL> (ang. 
unordered list), zaś wykaz numerowany tworzymy wykorzystując znaczniki <OL> i </OL>
(ang. ordered list). W ramach szkieletu znajdą się poszczególne punkty wykazu, które 
wprowadzamy za pomocą polecenia <LI> i </LI>:

<P>Dlaczego uczymy się HTMLa?</P>
<UL> lub <OL>
<LI>Bo pozwala nam opublikować ciekawe sprawy w Internecie.</LI>
<LI>Bo moŜemy zaprezentować waŜne informacje.</LI>
<LI>Bo ...</LI><LI>Bo ...</LI>
</UL> lub </OL>

W efekcie uzyskamy dla listy wypunktowanej:

• Bo pozwala nam opublikować ciekawe sprawy w Internecie.

• Bo moŜemy zaprezentować waŜne informacje.

• Bo ...

lub dla listy numerowanej: 

1. Bo pozwala nam opublikować ciekawe sprawy w Internecie.

2. Bo moŜemy zaprezentować waŜne informacje.

3. Bo ...



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– ATRYBUTY  CZCIO<KIATRYBUTY  CZCIO<KI
Aby tekst w przeglądarce nie wyglądał wszędzie tak samo, stosuje się 

dodatkowe atrybuty czcionki - pogrubienie (bold), pochylenie (italic) i 
podkreślenie (underlined). Atrybuty pozwalają uwypuklić jakieś 
fragmenty tekstu, np. nazwy za pomocą kursywy, a waŜniejsze pojęcia 
za pomocą pogrubienia: 

To jest tekst normalny

<B>To jest tekst pogrubiony (bold)</B>

<I>To jest tekst pochylony (italic, kursywa)</I><I>To jest tekst pochylony (italic, kursywa)</I>

<U>To jest tekst podkreślony (underlined)</U>

Efekt działania tych poleceń będzie następujący:

To jest tekst normalny

To jest tekst pogrubiony

To jest tekst pochylony

To jest tekst podkreślony



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– ODSYŁACZE ODSYŁACZE -- LI<KILI<KI
Charakterystyczną cechą Internetu jest obecność na stronach 

hipertekstowych odsyłaczy (linków) do innych stron, które 
znajdują się w światowej sieci. W gruncie rzeczy czytelnik 
dokumentu nie musi wcale wiedzieć, gdzie znajdują się te strony 
- waŜne jest, aby miał do nich łatwy dostęp. Na tym polega 
istota hipertekstu - jakiś temat moŜe być opisany za pomocą 
stron tworzonych przez róŜnych autorów, mieszkających w 
róŜnych krajach, nawet często nie znających się wzajemnie. 

Odsyłacz do innej strony jest tworzony za pomocą polecenia:Odsyłacz do innej strony jest tworzony za pomocą polecenia:

<A HREF="http://home.agh.edu.pl/~horzyk">Odsyłacz do 
mojej strony.</A>

Odsyłacz umoŜliwiający wysłanie listu:

<A HREF="mailto:horzyk@agh.edu.pl">Napisz do 
mnie</A>

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



HTML HTML –– WIELKOŚĆ  i  KOLOR  CZCIO<KIWIELKOŚĆ  i  KOLOR  CZCIO<KI
W dokumentach HTML stosuje się nieco inną definicję wielkości czcionki niŜ przyjęta w 

edytorach tekstów. Podstawowa czcionka ma wielkość 3 jednostek (nie mylić z wielkością w 
punktach typograficznych) i jest zazwyczaj wyświetlana w przeglądarkach WWW jako 
czcionka 10-12-punktowa. Przeglądarki pozwalają na ogół zdefiniować, jaka wartość 
punktowa odpowiada czcionce o wielkości 3. W dokumencie moŜemy stosować czcionkę o 
wielkości od 1 do 7. Im większa wartość, tym większa czcionka w przeglądarce.

Polecenie, które określa wielkość czcionki, ma następującą postać:

<FONT SIZE="x">Tekst objęty definicją</FONT> gdzie x = 1...7

Gdy w taki właśnie sposób definiujemy wielkość czcionki, nadajemy jej wartość absolutną. 
MoŜemy jednak takŜe nadać wartość relatywną, czyli względną, podając wielkość zmiany:

<FONT SIZE="+x">Tekst objęty definicją </FONT>   gdzie x = 1...6<FONT SIZE="+x">Tekst objęty definicją </FONT>   gdzie x = 1...6

<FONT SIZE="-x">Tekst objęty definicją </FONT>   gdzie x = 1...6

MoŜemy teŜ zmieniać kolor czcionki poleceniem:

<FONT COLOR="kolor">Tekst objęty poleceniem</FONT>

Kolory moŜemy definiować w postaci tradycyjnej, a więc za pomocą wartości szesnastkowych 
(np. kolor biały ma wartość #FFFFFF, a czarny #000000), albo za pomocą ich nazw. 
Wszystkie popularne przeglądarki akceptują wartości heksadecymalne (w formacie RRGGBB, 
gdzie RR - składowa czerwona, GG - składowa zielona, BB - składowa niebieska), aczkolwiek 
ich wprowadzanie wymaga wspomagania w edytorze HTML.

Oto lista szesnastu podstawowych barw:

black silver gray white maroon red purple fuchsia green lime olive yellow navy blue teal aqua



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– GRAFIKAGRAFIKA
Strony WWW zawierające grafikę zwykle bardziej przemawiają do 

wyobraźni, więc warto stosować grafikę dla zilustrowania treści 
strony.

Na stronach WWW są stosowane dwa podstawowe formaty 
bitowych plików graficznych - GIF i JPG (JPEG) - które są z 
załoŜenia skompresowane (często nawet dziesięciokrotnie w 
stosunku do innych popularnych formatów), a więc zajmują 
znacznie mniej miejsca grafiki w innych formatach. Dzięki temu 
transmisja strony trwa znacznie krócej.transmisja strony trwa znacznie krócej.

Grafikę moŜemy wprowadzić za pomocą polecenia:

<IMG SRC="nazwa_pliku">

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 ścieŜki dostępu. Na przykład:

<IMG SRC="../katalog/plik.gif">



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– CZCIO<KICZCIO<KI
Znaczniki fizyczne – atrybuty:

Czcionka pogrubiona <B> </B>

Czcionka pochylona <I> </I>

Czcionka migająca <BLINK> </BLINK>

Czcionka podkreślona <U> </U>

Czcionka o stałej szerokości znaku <TT> </TT>Czcionka o stałej szerokości znaku <TT> </TT>

Czcionka przekreślona <STRIKE> </STRIKE>

Superskrypt (indeks górny) <SUP> </SUP>

Subskrypt (indeks dolny) <SUB> </SUB>

DuŜa czcionka (+1 punkt) <BIG> </BIG>

Mała czcionka (-1 punkt) <SMALL> </SMALL>



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– CZCIO<KICZCIO<KI
Znaczniki logiczne – style:

Cytat blokowy <CITE> </CITE>

Definicja <DFN> </DFN>

Element usunięty Przy najrozmaitszych rewizjach tekstów moŜemy się posłuŜyć 
poleceniem <DEL>, które sygnalizuje zmiany. Pokazuje ono przekreślony 
fragment tekstu, np.:

<del>Dokument dotyczący naszej polityki sprzedaŜy nie jest juŜ dostępny.</del>

Element wstawiony Gdy chcemy wyraźnie podkreślić jakąś nowość, moŜemy się Element wstawiony Gdy chcemy wyraźnie podkreślić jakąś nowość, moŜemy się 
posłuŜyć poleceniem INS, np.:

<ins>To jest nowe opracowanie tematu.</ins>

Skrót i akronim

Nowymi poleceniami HTML 4 są skrót i akronim. Oba polecenia sygnalizują 
obecność skrótów (np. dyr., prof.) i akronimów (np. WWW, AWS) i będą mogły 
być wykorzystywane w trakcie syntezy dźwięku przez odpowiednie 
oprogramowanie, systemy wyszukiwawcze, korektory poprawności 
ortograficznej czy systemy automatycznego tłumaczenia, np.:

<ABBR lang="pl">Prof.</ABBR>

<ACRONYM lang="en">WWW</ACRONYM>



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– CZCIO<KICZCIO<KI
Czcionka mocno wyróŜniona <STRONG> </STRONG>

Czcionka wyróŜniona (emfaza) <EM> </EM>

Kod (tekst programu) <CODE> </CODE>

Czcionka wprowadzana z klawiatury <KBD> </KBD>

Przykład <SAMP> </SAMP>

Zmienna (słowo kluczowe języka) <VAR> </VAR>

Kolory czcionki <FONT COLOR="nazwa_koloru"> </FONT>Kolory czcionki <FONT COLOR="nazwa_koloru"> </FONT>

tekst próbny – black tekst próbny - olive

tekst próbny – teal tekst próbny - red

tekst próbny – blue tekst próbny - maroon

tekst próbny – navy tekst próbny - gray

tekst próbny – lime tekst próbny - fuchsia

tekst próbny – white tekst próbny - green

tekst próbny – purple tekst próbny - silver

tekst próbny – yellow tekst próbny - aqua



PODSTAWY  HTMLa PODSTAWY  HTMLa –– CZCIO<KICZCIO<KI
Wielkość czcionki <FONT SIZE="xx"> </FONT> lub <FONT SIZE="+x"> 

</FONT> 

Czcionka normalna ma przypisaną wartość 3 (nie mylić ze stopniem pisma). 
Pozostałe wartości są zawarte w przedziale od 1 do 7.

Czcionka bazowa <BASEFONT SIZE="x">

Czcionka ma domyślną wielkość 3, ale w dowolnym momencie moŜemy ją zmienić. 
Oznacza ono, Ŝe od tego momentu czcionka podstawowa będzie miała wielkość 
x, a wszystkie zmiany będą się odnosiły do tej wielkości. Gdy x=5, <BIG> 
wprowadzi czcionkę o wielkości 6, <SMALL> - o wielkości 4, <FONT SIZE=-3> 
zmniejszy czcionkę do 2 punktów itd.zmniejszy czcionkę do 2 punktów itd.

Zmiana kroju czcionki <FONT FACE="nazwa_kroju"> </FONT>

To jest tekst, który zapewne widzisz jako Verdana. A teraz zmieniamy go na moment 
na Arial, przechodzimy do kroju courier, aby powrócić do Verdany.

MoŜemy nawet podać listę krojów, oddzielonych przecinkami, dzięki czemu w 
przeglądarce odbiorcy zostanie zastosowany jeden z nich (na dobrą sprawę nie 
wiemy, jakimi dysponuje, więc naleŜy być ostroŜnym). Szczególnie warto 
polecać w takich sytuacjach stosowanie ciągu w rodzaju <FONT FACE="Verdana, 
Arial, 'Arial CE', Helvetica">, gdyŜ zabezpieczymy się w ten sposób przed 
ryzykiem niepoprawnego wyświetlania polskich znaków w Windows 3.1.



HTML HTML –– ELEME<TY BLOKOWEELEME<TY BLOKOWE
Blok preformatowany <PRE> </PRE>

Tekst preformatowany, wyświetlany czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku) 
pozwala wprowadzać dodatkowe spacje, uwzględnia także punkty tabulacji, i znaki końca 
akapitu. a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4.

Blok cytowany <BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>

Bloku cytowanego moŜemy uŜyć przy powoływaniu się na jakieś źródło. Cytat jest 
wyświetlany z uwzględnieniem tabulacji. 

Cytat w wierszu <Q></Q>.

Nowym poleceniem HTML jest krótki cytat w ramach wiersza (in-line quote). 
Polecenie ma automatycznie obejmować cytowany tekst cudzysłowem, przy 
czym od definicji języka zaleŜy sposób wyświetlania cudzysłowu. Na przykład, 
dla języka angielskiego, zagnieŜdŜone polecenie:

John said, <Q lang="en">I saw Lucy at lunch, she says <Q lang="en">Mary wants 
you to get some ice cream on your way home.</Q> I think I will get some at 
Ben and Jerry's, on Gloucester Road.</Q>

powinno dać w efekcie

John said, "I saw Lucy at lunch, she told me 'Mary wants you to get some ice cream 
on your way home.' I think I will get some at Ben and Jerry's, on Gloucester 
Road."



HTML HTML –– ELEME<TY BLOKOWEELEME<TY BLOKOWE
Adres <ADDRESS> </ADDRESS> 

Polecenie jest interpretowane jako kursywa i jest często stosowane w odniesieniu 
do bloku tekstu zawierającego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty 
elektronicznej, np.:

Mr. Cosmic Kumquat
SSL Trusters Inc.
1234 Squeamish Ossifrage Road
Anywhere
NY 12345
U.S.A. U.S.A. 

Środkowanie <CENTER> </CENTER> 

Polecenie słuŜy do środkowania na stronie wskazanego elementu, np. tekst lub 
obrazka.

Komentarz <!-- ... --> 

Polecenie pozwala wstawiać do dokumentu komentarz autora. Treść komentarza nie 
będzie wyświetlana na ekranie, ale stanowi dodatkową informację dla samego 
autora lub osoby czytającej, gdy zajrzy do źródła dokumentu. Na przykład:

<!-- Ten dokument jest w trakcie budowania. Najprawdopodobniej następne zmiany 
pojawią się w przyszłym miesiącu -->



HTML HTML –– ELEME<TY BLOKOWEELEME<TY BLOKOWE
Wycinek dokumentu <DIV> </DIV> 

Polecenie pozwala wydzielić większy blok w dokumencie, np. fragment tekstu, 
grafikę czy wykaz (nawet kilka róŜnych elementów jednocześnie), a następnie 
nadać mu jakiś rodzaj formatowania - środkowanie lub dosunięcie do prawego 
marginesu. DIV jest często stosowane przy definiowaniu stylów. Przykład uŜycia 
<DIV align=right>

Wykaz: 

• pierwszy punkt wykazu 

• drugi punkt wykazu • drugi punkt wykazu 

• trzeci punkt wykazu 

Obramowanie <FIELDSET>jakiś tam element</FIELDSET>

Blokada i wymuszenie przełamania <NOBR> </NOBR> 

Niekiedy zdarza się, Ŝe jakiś tekst powinien być wyświetlany w jednym wierszu. Aby 
zapobiec przełamaniu wiersza, moŜemy objąć tekst poleceniem <NOBR> 
</NOBR>.

NaleŜy je stosować ostroŜnie, gdyŜ przeglądarka jest wtedy zmuszona do 
sztucznego poszerzania okna. Gdyby tekst był długi, uŜytkownik byłby zmuszony 
do kłopotliwego przewijania okna wszerz, aby przeczytać całą zawartość 
wiersza.



HTML HTML –– WYKAZ  <IEUPORZĄDKOWA<YWYKAZ  <IEUPORZĄDKOWA<Y
Wykaz nieuporządkowany - słuŜy do sporządzenia wykazu nienumerowanego

<UL>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</UL>

Przykład:Przykład:

• Pierwszy punkt 

• Drugi punkt 

• Trzeci punkt 

<UL TYPE=circle>

o Pierwszy punkt 

<UL TYPE=square>



HTML HTML –– WYKAZ  UPORZĄDKOWA<YWYKAZ  UPORZĄDKOWA<Y
Wykaz uporządkowany - słuŜy do sporządzenia wykazu numerowanego

<OL>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</OL>

Przykład:

1. Pierwszy punkt 1. Pierwszy punkt 

2. Drugi punkt 

3. Trzeci punkt 

<OL START=x>    Parametr START=x pozwala rozpocząć numerowanie listy od x

Parametr TYPE=n pozwala określić typ numerowania listy

<OL TYPE=A> numerowanie według wielkich liter

<OL TYPE=a> numerowanie według małych liter

<OL TYPE=I> numerowanie według wielkich liczebników rzymskich

<OL TYPE=i> numerowanie według małych liczebników rzymskich

<OL TYPE=1> numerowanie według liczebników arabskich



HTML HTML –– ME<UME<U
Menu - słuŜy do tworzenia nieuporządkowanego 

wykazu, po jednym elemencie w wierszu

<MENU>

<LI>Pierwszy punkt

<LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt

</MENU>

Przykład:

• Punkt pierwszy 

• Punkt drugi 

• Punkt trzeci 



HTML HTML –– KATALOGKATALOG
Katalog - słuŜy do tworzenia wykazu krótkich pozycji, który 

moŜna ustawić w kolumnach. Elementy katalogu 
zawierają do 20 znaków.

<DIR>

<LI>Pierwszy punkt <LI>Drugi punkt

<LI>Trzeci punkt <LI>Czwarty punkt

</DIR>

Przykład:Przykład:

• A-H 

• I-M 

• N-R 

• S-Z 

<DIR TYPE=square></DIR>    Parametr TYPE=abc pozwala zastosować wybrany 
znacznik graficzny



HTML HTML –– LISTA  DEFI<ICYJ<ALISTA  DEFI<ICYJ<A
Lista definicyjna - słuŜy do tworzenia definicji terminów, a takŜe do 

tworzenia tematycznie pokrewnych grup akapitów

<DL> początek listy definicyjnej

<DT> pierwszy termin

<DD> wyjaśnienie pierwszego terminu

<DT> drugi termin

<DD> wyjaśnienie drugiego terminu

</DL> koniec listy definicyjnej

Polecenie DT powinno się znaleźć bezpośrednio za otwierającym tagiem DL.

Przykład:

Wyjaśnienie terminów 

Volapük 

język międzynarodowy utworzony w roku 1868 przez niemieckiego duchownego, Martina 
Schleyera 

Esperanto 

język międzynarodowy zapoczątkowany w 1887 roku przez polskiego okulistę, Ludwika 
Zamenhofa 



Wykorzystanie Wykorzystanie tabeltabel do uporządkowanej do uporządkowanej 

i przejrzystej prezentacji danych oraz i przejrzystej prezentacji danych oraz 

zastosowanej do tworzenia układu zastosowanej do tworzenia układu zastosowanej do tworzenia układu zastosowanej do tworzenia układu 

obiektów widokuobiektów widoku



HTML HTML -- TABELETABELE
Definicja 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 jest jej konkretyzacją, a sam tworzy ramy dla komórek z danymi. W ramach <TABLE>
</TABLE> można umieścić wiele kolejnych definicji wierszy <TR> </TR>, dla przykładu:

<TABLE>

<TH> </TH>

<TR> </TR>

<TR> </TR>

<TR> </TR>

</TABLE>

Nagłówek kolumny można określić przez <TH> </TH> służy do przechowywania nagłówka kolumny.
Jest elementem OPCJONALNYM tabeli! Nagłówek tabeli jest zazwyczaj wyświetlany czcionką
pogrubioną.

Komórka <TD> </TD> zawiera konkretne dane. Między jej znacznikami można umieszczać tekst i
grafikę. Konkretne komórki są umieszczane między znacznikami wybranego rzędu, na przykład:

<TABLE>

<TR> <TD>W1-K1</TD><TD> W1-K2 </TD><TD> W1-K3 </TD></TR>

<TR> <TD>W2-K1</TD><TD> W2-K2 </TD><TD> W2-K3 </TD></TR>

</TABLE>



HTML HTML –– TABELE OBRAMOWA<IATABELE OBRAMOWA<IA
Aby tabela zawierała naokoło obramowanie, wystarczy

rozszerzyć definicję o parametr BORDER. Jeśli nie
podamy szerokości obramowania, przyjmowana
jest jej domyślna wartość.

<TABLE BORDER> </TABLE>

Gdybyśmy podali szerokość obramowania w pikselach,
zostanie ona odpowiednio zinterpretowana przez
przeglądarkę, na przykład:

<TABLE BORDER=10> </TABLE>

Obramowanie komórek możemy osiągnąć poprzez
użycie parametru CELLSPACING (de facto jest to
odległość między komórkami).

<TABLE BORDER CELLSPACING=8> </TABLE>



HTML HTML –– TABELE TABELE -- MARGI<ESYMARGI<ESY
Jeśli uznamy, że odstęp między zawartością komórki a jej obramowaniem jest zbyt mały,

możemy użyć parametru CELLPADDING (domyślnie wynosi on 1).

<TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=15> </TABLE>



HTML HTML –– TABELE TABELE -- SZEROKOŚĆSZEROKOŚĆ
Dotychczas tworzyliśmy tabele, które przybierały domyślną szerokość na ekranie

przeglądarki. Parametr WIDTH daje nam możliwość samodzielnego zdefiniowania
szerokości tabeli. Podany parametr jest "silniejszy" od innych parametrów, które
wpływają na szerokość tabeli na ekranie.

<TABLE BORDER WIDTH=600> </TABLE>

Zamiast wartości absolutnej w pikselach możemy także użyć wartości procentowej, np.
pół szerokości ekranu przeglądarki.

<TABLE BORDER WIDTH=50%> </TABLE>



HTML HTML –– TABELE TABELE –– SZEROKOŚĆ KOMÓRKISZEROKOŚĆ KOMÓRKI
Parametr WIDTH możemy wykorzystać także de zdefiniowania szerokości komórki,

umieszczając go w ramach definicji wybranej komórki, np. <TD WIDTH=100> </TD>.
Można też podać wartość procentową, która odnosi się do szerokości komórki w
ramach tabeli, a nie całego ekranu (akceptują ją Navigator i Internet Explorer, ale
HTML 4.0 zaleca unikania tego polecenia).



HTML HTML –– TABELE  WYRÓW<YWA<IETABELE  WYRÓW<YWA<IE
Parametr ALIGN pozwala wyrównać tabelę

w stosunku do marginesów strony
i oblewającego ją tekstu, na przykład:

<TABLE BORDER ALIGN=right> </TABLE>

<TABLE BORDER=10 ALIGN=left> </TABLE>

Parametr ALIGN możemy także wykorzystać
do poziomego wyrównania zawartoścido poziomego wyrównania zawartości
komórki - środkowania, justowania do
lewej i justowania do prawej. Używamy
wówczas odpowiednio konstrukcji:

<TD ALIGN=center></TD>

<TD ALIGN=left> </TD>

<TD ALIGN=right> </TD>.

Wyrównanie jest wyraźnie widoczne, gdy
samodzielnie zdefiniujemy szerokość
komórki za pomocą WIDTH:



HTML HTML –– TABELE TABELE –– WYRÓW<YWA<IE W PIO<IEWYRÓW<YWA<IE W PIO<IE
Parametr VALIGN (vertical) służy do pionowego wyrównania zawartości komórki - do

górnego brzegu, do środka i do dolnego brzegu. Używamy wówczas odpowiednio
konstrukcji:

<TD VALIGN=top> </TD>

<TD VALIGN=middle> </TD>

<TD VALIGN=bottom> </TD>

Wyrównanie jest wyraźnie widoczne, gdy samodzielnie zdefiniujemy wysokość tabeli za
pomocą HEIGTH.



HTML HTML –– TABELE TABELE –– KOLOR TŁAKOLOR TŁA
Microsoft Internet Explorer i Nescape Communicator pozwalają wykorzystać kolor tła

tabeli (HTML 4.0 zaleca rezygnowanie z tego polecenia na rzecz stylów). W tym celu
należy w definicji tabeli dodać parametr <BGCOLOR=barwa>, np.:

<TABLE BORDER HEIGHT=200 BGCOLOR=yellow>

Kolory - Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime, Fuchsia, White, Green,
Purple, Silver (silver), Yellow, Aqua

Możemy również "pomalować" poszczególne komórki, wstawiając definicję koloru w
ramach definicji komórek, np. <TD BGCOLOR="barwa”> - HTML 4.0 zaleca
rezygnowanie z tego polecenia na rzecz stylów.

Jako tła tabeli (czy wręcz poszczególnych komórek) można także użyć gotowego
obrazka, stosując polecenie (HTML 4.0 nie przewiduje stosowania tego polecenia w
tym kontekście - możemy jednak stosować style):

<table background="nazwa_obrazka">



HTML HTML –– TABELE TABELE –– KOLOR OBRAMOWAŃKOLOR OBRAMOWAŃ
Odcień obramowania tabeli określamy poprzez wyznaczenie cienia konkretnego

brzegu komórki dzieli się na dwie części: jasną - z lewej lub u góry, oraz ciemną
- z prawej lub u dołu. Mamy optyczne wrażenie, jakbyśmy patrzyli na komórkę z
lewej strony i od góry. Możemy nadać odrębną barwę cieniowi lewemu i
górnemu oraz odrębną prawemu i dolnemu. Na przykład:

<TABLE BORDER=5 BORDERCOLORDARK=black BORDERCOLORLIGHT=white>

Definicję cienia możemy nawet zastosować w wierszu lub w pojedynczej komórce,
na przykład:

<TR BORDERCOLORDARK=red BORDERCOLORLIGHT=yellow><TR BORDERCOLORDARK=red BORDERCOLORLIGHT=yellow>

<TD BORDERCOLORDARK=red BORDERCOLORLIGHT=yellow>



HTML HTML –– TABELE TABELE –– ŁĄCZE<IE KOMÓREKŁĄCZE<IE KOMÓREK
Komórki danych i nagłówków można ze sobą łączyć:

Aby komórka w danym wierszu rozciągała się na x kolumn, należy użyć w jej definicji
parametru <TD ROWSPAN=x>.

Poziome łączenie komórek, za pomocą parametru <TD COLSPAN=x>.



HTML HTML –– AUTOMATYCZ<E  ŁADOWA<IE  STRO<AUTOMATYCZ<E  ŁADOWA<IE  STRO<
AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE STRON przy wykorzystaniu procesu nazwanego client-

pull elementu <meta> i jego atrybutów:

<head>

<meta http-eqiv=”refresh” content=”sekundy”; ulr=”nowy URL”/>

</head>

Jeśli nie wprowadzimy nowego adresu URL, wtedy zostanie odświeżona strona bieżąca
po upływie czasu podanego w sekundach.



HTML HTML -- RAMKIRAMKI
Ramki ułatwiają nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML i dlatego były 
chętnie stosowane przez wielu webmasterów. Niestety ramki nie umoŜliwiają łatwego 
pozycjonowania stron ani tworzenia map serwisów, wobec tego odchodzą do lamusa!

Najbardziej typowym przykładem uŜycia ramek jest umieszczenie w jednej spisu treści i 
przeznaczenie drugiej na wywoływane dokumenty (odrębne strony HTML), dowiązane do 
poszczególnych pozycji spisu. 

Ogólna struktura strony

Podstawową rolę w "ramkowym" dokumencie pełni specjalna strona, na której 
definiujemy liczbę, wielkość i pozycję ramek oraz zachowanie się innych dokumentów w 
momencie uaktywnienia łącza hipertekstowego. Pozostałe strony, wchodzące w skład 
całego, wielostronicowego dokumentu, są stronami podrzędnymi.

ZauwaŜmy od razu, Ŝe na podstawowej stronie nie powinno być Ŝadnych znaczników poza ZauwaŜmy od razu, Ŝe na podstawowej stronie nie powinno być Ŝadnych znaczników poza 
blokiem nagłówkowym i definicją samych ramek. Dopiero znaczniki NOFRAMES pozwalają 
umieścić treść, która będzie wyświetlana przez przeglądarki nie interpretujące ramek. 
Znaczniki <BODY></BODY> mogą być umieszczane jedynie w obrębie NOFRAMES, 
aczkolwiek ich obecność nie jest konieczna.

PoniŜszy przykład obrazuje znaczniki wprowadzone na fikcyjnej stronie prezentującej 
kilka edytorów HTML. Za chwilę wyjaśnimy ich znaczenie, a oto przykład:

<HTML><HEAD><TITLE>Edytory HTML</TITLE> </HEAD>

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

<FRAME SCROLLING="auto" NAME="lista edytorów" SRC="spisedyt.htm">

<FRAME SCROLLING="yes" NAME="edytory„ SRC="edyt.htm"><NOFRAMES> 
<BODY>Zawartość strony dla przeglądarek nie obsługujących ramek </BODY></NOFRAMES>

</FRAMESET></HTML>



HTML HTML -- RAMKIRAMKI
Wyjaśnienie znaczników
Kluczowe znaczenie ma para znaczników <FRAMESET> </FRAMESET>. Stanowią one, z dodatkowymi 

parametrami, ramy dla całej konstrukcji i między nimi są umieszczane bardziej szczegółowe 
znaczniki, dotyczące liczby ramek, podziału strony i wielkości ramek.

Znacznik <FRAME> słuŜy do wprowadzenia konkretnej ramki. Znacznik jest uzupełniany dodatkowymi 
parametrami, mówiącymi o zawartości (zagnieŜdŜone strony), o tym, czy ramka zawiera suwaki, a 
takŜe definiującymi nazwę ramki.

Parametry FRAMESET
Aby konstrukcja mogła działać, konieczne jest podzielenie strony - pionowe lub poziome. PoniŜszy kod 

(kontynuujemy nasz przykład) zawiera informację o podzieleniu strony na dwie kolumny. SłuŜy do 
tego parametr COLS="x,y", umieszczany w otwierającym znaczniku FRAMESET. Liczby x i y słuŜą 
do liczbowego określenia szerokości ramek. MoŜemy podać obie wartości w pikselach, w 
procentach szerokości strony, a takŜe określić szerokość jednej kolumny i oznaczyć szerokość 
drugiej za pomocą wieloznacznika * (ma to sens przy podziale na większą liczbę kolumn lub 
wierszy).

Parametry FRAME
Sam podział na ramki to nie wszystko. NaleŜy im jeszcze przypisać jakieś dokumenty, zazwyczaj w 

formacie HTML (choć mógłby to być na przykład plik w formacie PDF, który moglibyśmy obejrzeć 
za pomocą specjalnej wtyczki (plugin) wspomagającej Navigatora i Internet Explorera.

Aby przypisać ramce dokument, musimy podać źródło dokumentu. NaleŜy w tym celu uŜyć konstrukcji:

<FRAME SRC="nazwa_pliku.htm">

Przywoływany plik moŜe się znajdować w tym samym katalogu lb jakimkolwiek innym - podajemy 
wtedy nazwę pliku z pełną ścieŜką dostępu:

Jeśli przywoływany plik jest spory objętościowo, zapewne nie zmieści się w całości w ramce. MoŜemy w 
takim razie uŜyć parametru, który wyświetli ramkę razem z suwakami. Stosowny parametr ma 
postać:

<FRAME SCROLLING=yes>

Gdy dokument jest niewielki, np. zawiera jakiś tytuł, który ma pozostawać na ekranie, moŜemy 
zrezygnować z suwaków i wstawić parametr SCROLLING=no, ustawiając zarazem odpowiednio 
szerokość lub wysokość przeznaczonej dla niego ramki. Gdy uŜyjemy parametru SCROLLING=auto, 
suwaki pojawią się wtedy, gdy dokument będzie większy niŜ ramka.



HTML HTML –– RAMKI w WIERSZACH i KOLUM<ACHRAMKI w WIERSZACH i KOLUM<ACH
PowyŜej zostały przedstawione dwa konkretne przykłady, obrazujące podział strony na dwie kolumny lub trzy 

wiersze. MoŜliwe jest jednak dość dowolne mieszanie definicji kolumn i wierszy, co pozwala np. na 
utworzenie strony, w której znajdują się trzy wiersze, wiersz środkowy jest podzielony na trzy, a wiersz 
ostatni na dwie kolumny (łącznie 6 ramek) Oczywiście naleŜy dość ostroŜnie zwiększać liczbę ramek, gdyŜ 
moŜe to ujemnie wpłynąć na czytelność strony. Cała sztuka polega na tym, Ŝe najpierw dzielimy (w naszym 
konkretnym przykładzie) stronę na wiersze, a następnie w drugim i trzecim wierszu deklarujemy 
dodatkowy podział na kolumny - trzy w drugim i dwie w trzecim. Odpowiedni kod mógłby mieć postać:

<FRAMESET ROWS=200,*,200>

<FRAME SRC=strona6.htm>

<FRAMESET COLS=35%,*,35%>

<FRAME SRC=strona7.htm>

<FRAME SRC=strona8.htm>

<FRAME SRC=strona9.htm>

</FRAMESET>

<FRAMESET COLS=50%,50%><FRAMESET COLS=50%,50%>

<FRAME SRC=strona10.htm>

<FRAME SRC=strona11.htm>

</FRAMESET>

</FRAMESET>

Objaśnienie:
Rozpoczęliśmy konstrukcję od zadeklarowania w pierwszej linii liczby wierszy (trzy).

W drugiej linii od razu wstawiliśmy ramkę z przypisaną jej stroną, gdyŜ wiersz nie ulega Ŝadnemu podziałowi.

W trzeciej linii ponawiamy definicję FRAMESET (niŜszego rzędu), dzieląc drugi wiersz na trzy kolumny.

W czwartej, piątej i szóstej linii wstawiamy definicje konkretnych trzech ramek dla drugiego wiersza, 
przypisując im odpowiednie strony.

W siódmej linii musimy zakończyć tę "lokalną" definicję FRAMESET.

W ósmej linii tworzymy kolejną "lokalną" definicję FRAMESET, tym razem dla trzeciego wiersza, dzieląc go na 
dwie kolumny.

W dziewiątej i dziesiątej linii wstawiamy definicje dwóch konkretnych ramek dla trzeciego wiersza, przypisując 
im odpowiednie strony.

W jedenastej linii kończymy "lokalną" definicję FRAMESET.

W dwunastej linii kończymy "globalną" definicję FRAMESET.



HTML HTML -- RAMKIRAMKI
Odsyłacze

Teraz powinniśmy się zastanowić, co zrobić, aby kliknięcie na odsyłaczu w jednej ramce automatycznie 
ładowało odpowiednią stronę w innej ramce. Jest to kluczowa sprawa, jeśli chcemy wykorzystać ramki w 
dokumentach. ZauwaŜmy, Ŝe kliknięcie na odsyłaczu w spisie treści w lewej ramce powoduje załadowanie 
dokumentu do prawej ramki, a nie do ramki ze spisem treści. W tym miejscu wykorzystujemy nazwy, które 
nadawaliśmy poszczególnym ramkom.

Powróćmy do przykładu przedstawionego wyŜej w punkcie Ogólna struktura strony.

Strona ta składa się z dwóch ramek. Lewa zawiera spis treści, natomiast do prawej są ładowane odpowiednie 
strony z opisami. Lewej nadaliśmy nazwę lista edytorów, natomiast prawej edytory.

<FRAMESET COLS="25%,*">

<FRAME SCROLLING="auto" NAME="lista edytorów" SRC="spisedyt.htm">

<FRAME SCROLLING="auto" NAME="edytory" SRC="edyt.htm">

<NOFRAMES>

</NOFRAMES></NOFRAMES>

</FRAMESET>

HREF="nazwa_ładowanej_strony" dotyczy nazwy pliku, w którym jest zapisana dana strona

TARGET="nazwa_ramki" dotyczy docelowego miejsca, do którego ma być załadowana strona. Widzimy tutaj 
rolę, jaką pełnią nazwy ramek.

Oczywiście naleŜy pamiętać o poprawnej konstrukcji, a więc <A HREF=...> </A>

Zwróćmy jeszcze uwagę na cztery zastrzeŜone nazwy w przypadku parametru TARGET:

TARGET="_blank" przywoływany dokument zostanie załadowany do nowego, pustego okna 

TARGET="_self"    przywoływany dokument zamieni w ramce dokument, z którego dokonujemy skoku

TARGET="_parent"   przywoływany dokument zamieni dokument nadrzędny w hierarchii dla bieŜącego 
dokumentu

TARGET="_top" przywoływany dokument zostanie wstawiony na miejsce dokumentu pierwszego w hierarchii 
naszych skoków, a więc na samą "górę". 

Szczególnie przydatny i często stosowany jest ten ostatni parametr. UŜycie "_top" pozwoli uniknąć dość 
kłopotliwej sytuacji, gdy do ramki jest ładowany dokument, który sam składa się z ramek. "_top" usuwa 
więc wszelkie istniejące ramki i wyświetla dokument "na czysto". Naturalnie moglibyśmy tutaj z 
powodzeniem uŜyć "_blank", ale pozbawiamy się w ten sposób "historii" skoków.



HTML HTML -- <OFRAMES<OFRAMES
NOFRAMES jest ukłonem w stronę uŜytkowników, którzy nie mogą oglądać ramek w swojej przeglądarce.

Posiadacz takij przeglądarki zobaczyłby pustą stronę, gdyby między <NOFRAMES> </NOFRAMES> nie było 
Ŝadnej informacji. Dlatego musimy w tym miejscu powtórzyć informację zawartą w jednej z ramek. W 
naszym przykładzie podstawową stroną jest strona o nazwie Edytory HTML (plik edytory.htm). Strona ta 
zawiera definicję dwóch ramek: do lewej jest na stałe przypisana strona spisedyt.htm, do prawej natomiast 
są wlewane inne strony, zaleŜnie od wskazanego tematu. Z kolei między <NOFRAMES> </NOFRAMES> 
znalazło się powtórzenie treści strony spisedyt.htm (lista edytorów), jako strony wyjściowej dla osób nie 
posiadających Navigatora czy Internet Explorera. Tym samym osoby te, wywołując stronę, zobaczą stronę 
Edytory HTML (edytory.htm), ale w taki sposób, jakby wywołały stronę Lista edytorów (spisedyt.htm). Z 
poziomu tej strony mogą sięgać do konkretnych tematów, które będą oczywiście zajmować cały ekran, a 
nie ramkę, jak w Navigatorze czy Internet Explorerze. Naturalnie powinny się tutaj znaleźć stosowne 
odsyłacze hipertekstowe, które pozwolą nawigować w całym, wielostronicowym zestawie.Przypomnijmy, Ŝe 
gdy uŜywamy nowych programów, wszelkie informacje między znacznikami NOFRAMES zostaną 
zignorowane.

W naszym przykładzie będzie to następujący blok:W naszym przykładzie będzie to następujący blok:

<noframes>
<body>
Twoja przeglądarka nie akceptuje ramek
<br>
<hr>
<h3>Edytory HTML</h3>
<ul type=square>
<li><a href="corelweb.htm" target="edytory">Corel WebGraphics Suite</a>
<li><a href="webmast.htm" target="edytory">Corel WebMaster Suite</a>
<li><a href="fp97.htm" target="edytory">FrontPage 97</a>
<li><a href="hedit11.htm" target="edytory">Hedit 1.1</a>
<li><a href="homesite.htm" target="edytory">HomeSite 2.5</a>
<li><a href="hotdog3.htm" target="edytory">HotDog 3</a>
<li><a href="composer.htm" target="edytory">Netscape Composer</a>
<li><a href="paj2000.htm" target="edytory">Pajączek 2</a>
</ul>
</body>
</noframes> 



Wykorzystanie Wykorzystanie kaskadowych arkuszy kaskadowych arkuszy 

stylów CSSstylów CSS do uporządkowanego i do uporządkowanego i 

przejrzystego formatowania przejrzystego formatowania przejrzystego formatowania przejrzystego formatowania 

dokumentówdokumentów



SKŁADA<IA  ARKUSZY  STYLÓW  CSSSKŁADA<IA  ARKUSZY  STYLÓW  CSS
Arkusz stylów składa się z definicji stylu (reguł). Reguła składa się z selektora 

określającego formatowany element lub grupę elementów oraz jednej lub więcej 
rozdzielonych dwukropkiem oraz zakończonych średnikiem par właściwość-wartość. 
Pary muszą być otoczone nawiasami klamrowymi. Ponieważ średnik służy do 
separowania par, po ostatniej z nich nie powinno się pisać tego znaku (w przeciwnym 
razie cała definicja może zostać zignorowana).

selektor { właściwość: wartość; innaselektor { właściwość: wartość; innaselektor { właściwość: wartość; innaselektor { właściwość: wartość; inna----właściwość: innawłaściwość: innawłaściwość: innawłaściwość: inna----wartość }wartość }wartość }wartość }

Przykładowo chcąc przypisać wszystkim akapitom określoną czcionkę użyjemy zapisu:

p { fontp { fontp { fontp { font----family: sansfamily: sansfamily: sansfamily: sans----serif }serif }serif }serif }

Gdzie selektorem jest pppp (reguła zostanie zastosowana do wszystkich elementów pppp w 
dokumencie), właściwością - fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily (poddawana zmianie jest rodzina czcionek) a 
wartością - sans serifsans serifsans serifsans serif (akapitom przypisywana jest rodzina czcionek 
bezszeryfowych). Podstawowe selektory CSS zapewniają możliwość opisania 
docelowej grupy elementów między innymi według ich:

• wartości atrybutów

• aktualnego stanu (np. focus lub hover) 

• relacji rodzic-potomek-rodzeństwo względem innego elementu



UMIESZCZE<IE  ARKUSZA  W  DOKUME<CIEUMIESZCZE<IE  ARKUSZA  W  DOKUME<CIE
Powiązać dokument z arkuszem można określając relację tego pierwszego z 

osobnym dokumentem CSS za pomocą elementu linklinklinklink:

<link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"> <!<link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"> <!<link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"> <!<link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"> <!-------- wersja dla wersja dla wersja dla wersja dla HTMLHTMLHTMLHTML -------->>>>
<link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"  <link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"  <link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"  <link  rel="stylesheet"  href="arkusz.css"  ////> <!> <!> <!> <!-------- wersja dla wersja dla wersja dla wersja dla XHTMLXHTMLXHTMLXHTML -------->>>>
W przypadku dokumentu XML (lub XHTML serwowanego z XML-owym 

typem zawartości) można użyć specyficznej dla XML-a instrukcji 
przetwarzania:

<?xml<?xml<?xml<?xml----stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?><?xml<?xml<?xml<?xml----stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>stylesheet  type="text/css"  href="arkusz.css"?>
Reguły CSS można też umieszczać wewnątrz nagłówka dokumentu (X)HTML 

dzięki elementowi stylestylestylestyle:

<style type="text/css">p { color: red }</style><style type="text/css">p { color: red }</style><style type="text/css">p { color: red }</style><style type="text/css">p { color: red }</style>
Lub stosować lokalnie do wybranego elementu (X)HTML za pomocą atrybutu 

stylestylestylestyle, co jednak nie jest ani praktyczne, ani zalecane, stosowane tylko do 
indywidualnego wyróżnienia pewnych elementów:

<p style="color: red"></p> <p style="color: red"></p> <p style="color: red"></p> <p style="color: red"></p> 



KASKADOWOŚĆ  i  PRIORYTETY  STYLÓWKASKADOWOŚĆ  i  PRIORYTETY  STYLÓW
<azwa "kaskadowe arkusze stylów" wynika z faktu, iż gdy reguły CSS wykluczają się 

wzajemnie w arkuszu zewnętrznym, arkuszu wewnętrznym oraz na poziomie 
elementów HTML, priorytet stylów ustalany jest hierarchicznie. Przyjęto, że 
oddziaływanie stylów z arkuszy zewnętrznych może być modyfikowane przez style 
zdefiniowane w nagłówku dokumentu, te zaś mogą być modyfikowane przez 
reguły zdefiniowane bezpośrednio w ciele dokumentu. Pierwszeństwo mają zatem 
style zdefiniowane "bliżej" formatowanego elementu. Kolejność interpretacji 
reguł formatujących dany element przez przeglądarkę przedstawia się 
następująco:

1. Domyślny arkusz przeglądarki WWW (niezależny od autora strony) 1. Domyślny arkusz przeglądarki WWW (niezależny od autora strony) 

2. Domyślny arkusz użytkownika przeglądarki (niezależny od autora strony) 

3. Zewnętrzne arkusze stylów 

4. Definicje stylów w nagłówku dokumentu 

5. Definicje stylów w atrybucie stylestylestylestyle elementu 

Ten model działania pokazuje, w jaki sposób działa kaskada stylów. Między stylami z 
różnych źródeł nie muszą zresztą wcale występować żadne konflikty - wszystkie 
style uzupełnią się, tworząc jeden wielki "wirtualny" styl.



ARKUSZE  STYLÓWARKUSZE  STYLÓW
PozwalająPozwalająPozwalająPozwalają oddzielićoddzielićoddzielićoddzielić układukładukładukład graficznygraficznygraficznygraficzny stronystronystronystrony odododod jejjejjejjej treścitreścitreścitreści iiii układuukładuukładuukładu funkcjonalnegofunkcjonalnegofunkcjonalnegofunkcjonalnego.... JestJestJestJest totototo

podejściepodejściepodejściepodejście niezbędneniezbędneniezbędneniezbędne przyprzyprzyprzy wykorzystywaniuwykorzystywaniuwykorzystywaniuwykorzystywaniu DTDDTDDTDDTD XHTMLXHTMLXHTMLXHTML StrictStrictStrictStrict (w(w(w(w XHTMLXHTMLXHTMLXHTML TransitionalTransitionalTransitionalTransitional
możnamożnamożnamożna używaćużywaćużywaćużywać starszychstarszychstarszychstarszych znaczników)znaczników)znaczników)znaczników).... StosowanieStosowanieStosowanieStosowanie stylówstylówstylówstylów umożliwiaumożliwiaumożliwiaumożliwia zachowaniezachowaniezachowaniezachowanie ładnegoładnegoładnegoładnego
stylustylustylustylu graficznegograficznegograficznegograficznego czcionekczcionekczcionekczcionek iiii rozpoznanierozpoznanierozpoznanierozpoznanie wierszawierszawierszawiersza kodukodukodukodu przezprzezprzezprzez starszestarszestarszestarsze przeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarki zzzz
pominięciempominięciempominięciempominięciem atrybutuatrybutuatrybutuatrybutu stylu,stylu,stylu,stylu, npnpnpnp.:.:.:.:

<h<h<h<h1111 style=”fontstyle=”fontstyle=”fontstyle=”font----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, Helvetica”>WitamyHelvetica”>WitamyHelvetica”>WitamyHelvetica”>Witamy nananana naszejnaszejnaszejnaszej witrynie</hwitrynie</hwitrynie</hwitrynie</h1111>>>>
zamiastzamiastzamiastzamiast nierozpoznawalnegonierozpoznawalnegonierozpoznawalnegonierozpoznawalnego przezprzezprzezprzez starszestarszestarszestarsze przeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarki lublublublub przeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarki WAPoweWAPoweWAPoweWAPowe wwww telefonachtelefonachtelefonachtelefonach

komórkowychkomórkowychkomórkowychkomórkowych::::
<font<font<font<font face=”Arial,face=”Arial,face=”Arial,face=”Arial, Helvetica”Helvetica”Helvetica”Helvetica” size=”+size=”+size=”+size=”+2222”>”>”>”> WitamyWitamyWitamyWitamy nananana naszejnaszejnaszejnaszej witrynie</font>witrynie</font>witrynie</font>witrynie</font>
OddzielenieOddzielenieOddzielenieOddzielenie znacznikówznacznikówznacznikówznaczników stylustylustylustylu odododod znacznikówznacznikówznacznikówznaczników organizacyjnychorganizacyjnychorganizacyjnychorganizacyjnych poprawiapoprawiapoprawiapoprawia czytelnośćczytelnośćczytelnośćczytelność kodukodukodukodu

HTMLa,HTMLa,HTMLa,HTMLa, npnpnpnp.:.:.:.:
OddzielenieOddzielenieOddzielenieOddzielenie znacznikówznacznikówznacznikówznaczników stylustylustylustylu odododod znacznikówznacznikówznacznikówznaczników organizacyjnychorganizacyjnychorganizacyjnychorganizacyjnych poprawiapoprawiapoprawiapoprawia czytelnośćczytelnośćczytelnośćczytelność kodukodukodukodu

HTMLa,HTMLa,HTMLa,HTMLa, npnpnpnp.:.:.:.:
<p><font<p><font<p><font<p><font face=”Arial,face=”Arial,face=”Arial,face=”Arial, Helvetica,Helvetica,Helvetica,Helvetica, SanSanSanSan Serif”Serif”Serif”Serif” sizesizesizesize=”+=”+=”+=”+2222”””” color=”green”>Witamycolor=”green”>Witamycolor=”green”>Witamycolor=”green”>Witamy nananana naszejnaszejnaszejnaszej

stronie!</font></p>stronie!</font></p>stronie!</font></p>stronie!</font></p>
możnamożnamożnamożna zastąpićzastąpićzastąpićzastąpić kodemkodemkodemkodem bardziejbardziejbardziejbardziej czytelnymczytelnymczytelnymczytelnym umieszczającumieszczającumieszczającumieszczając uuuu górygórygórygóry stronystronystronystrony oddzielnieoddzielnieoddzielnieoddzielnie definicjędefinicjędefinicjędefinicję stylustylustylustylu

elementuelementuelementuelementu <p><p><p><p>::::
<style><style><style><style>
pppp {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, Helvetica,Helvetica,Helvetica,Helvetica, SanSanSanSan SerifSerifSerifSerif;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 16161616ptptptpt;;;; colorcolorcolorcolor:::: GreenGreenGreenGreen }}}}
</style></style></style></style>
aaaa potempotempotempotem wwww treścitreścitreścitreści dokumentudokumentudokumentudokumentu wystarczywystarczywystarczywystarczy umieścićumieścićumieścićumieścić następującynastępującynastępującynastępujący kodkodkodkod::::
<p><p><p><p> WitamyWitamyWitamyWitamy nananana naszejnaszejnaszejnaszej stronie!stronie!stronie!stronie! </p></p></p></p>



Przykłady CSSPrzykłady CSS
PrzykładyPrzykładyPrzykładyPrzykłady deklaracjideklaracjideklaracjideklaracji stylustylustylustylu::::

<h<h<h<h1111 style=”fontstyle=”fontstyle=”fontstyle=”font----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, Helvetica,Helvetica,Helvetica,Helvetica, SansSansSansSans Serif”>Raporty</hSerif”>Raporty</hSerif”>Raporty</hSerif”>Raporty</h1111>>>>

<p<p<p<p style=”fontstyle=”fontstyle=”fontstyle=”font----sizesizesizesize:::: 12121212ptptptpt;;;; fontfontfontfont----stylestylestylestyle:::: italicitalicitalicitalic;;;; fontfontfontfont----weightweightweightweight:::: boldboldboldbold;;;; backgroundbackgroundbackgroundbackground:::: yellow”>Witamyyellow”>Witamyyellow”>Witamyyellow”>Witamy nananana
stroniestroniestroniestronie …………</p></p></p></p>

ZmianęZmianęZmianęZmianę tłatłatłatła komórkikomórkikomórkikomórki tabelitabelitabelitabeli wykonamywykonamywykonamywykonamy następująconastępująconastępująconastępująco::::

<td<td<td<td style=”backgroundstyle=”backgroundstyle=”backgroundstyle=”background:::: yellow”>yellow”>yellow”>yellow”>100100100100</td></td></td></td>

JeśliJeśliJeśliJeśli umieścimyumieścimyumieścimyumieścimy definicjędefinicjędefinicjędefinicję stylustylustylustylu elementuelementuelementuelementu wwww nagłówkunagłówkunagłówkunagłówku strony,strony,strony,strony, wtedywtedywtedywtedy będziebędziebędziebędzie onaonaonaona obowiązywałaobowiązywałaobowiązywałaobowiązywała nananana
całejcałejcałejcałej stroniestroniestroniestronie WWW,WWW,WWW,WWW, npnpnpnp::::całejcałejcałejcałej stroniestroniestroniestronie WWW,WWW,WWW,WWW, npnpnpnp::::

<head><head><head><head>

<style<style<style<style type=”text/css”>type=”text/css”>type=”text/css”>type=”text/css”>

elementelementelementelement {{{{ właściwośćwłaściwośćwłaściwośćwłaściwość:::: stylstylstylstyl;;;; właściwośćwłaściwośćwłaściwośćwłaściwość:::: stylstylstylstyl;;;; …………}}}} npnpnpnp.:.:.:.: pppp {{{{ fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 16161616ptptptpt;;;; colorcolorcolorcolor:::: GreenGreenGreenGreen }}}}

</style></style></style></style>

</head></head></head></head>

ElementElementElementElement –––– któregoktóregoktóregoktórego stylstylstylstyl definiujemydefiniujemydefiniujemydefiniujemy nazywamynazywamynazywamynazywamy selektoremselektoremselektoremselektorem,,,, aaaa wyrażeniewyrażeniewyrażeniewyrażenie wwww nawiasachnawiasachnawiasachnawiasach
klamrowychklamrowychklamrowychklamrowych jegojegojegojego definicjądefinicjądefinicjądefinicją.... SelektorSelektorSelektorSelektor iiii definicjadefinicjadefinicjadefinicja tworzytworzytworzytworzy regułęregułęregułęregułę.... SelektoremSelektoremSelektoremSelektorem możemożemożemoże byćbyćbyćbyć nazwanazwanazwanazwa
znacznikaznacznikaznacznikaznacznika HTML,HTML,HTML,HTML, npnpnpnp.:.:.:.: p,p,p,p, ul,ul,ul,ul, hhhh1111,,,, ............ WWWW definicjidefinicjidefinicjidefinicji składającejskładającejskładającejskładającej sięsięsięsię zzzz określeniaokreśleniaokreśleniaokreślenia kilkukilkukilkukilku właściwościwłaściwościwłaściwościwłaściwości
stosujemystosujemystosujemystosujemy przecinkiprzecinkiprzecinkiprzecinki dladladladla ichichichich odseparowaniaodseparowaniaodseparowaniaodseparowania....



CSSCSS
KaskadoweKaskadoweKaskadoweKaskadowe arkuszearkuszearkuszearkusze stylówstylówstylówstylów pozwalająpozwalająpozwalająpozwalają dziedziczyćdziedziczyćdziedziczyćdziedziczyć właściwościwłaściwościwłaściwościwłaściwości stylustylustylustylu przezprzezprzezprzez

elementyelementyelementyelementy podrzędnepodrzędnepodrzędnepodrzędne....

• JeśliJeśliJeśliJeśli nananana przykładprzykładprzykładprzykład przypiszemyprzypiszemyprzypiszemyprzypiszemy określonyokreślonyokreślonyokreślony stylstylstylstyl dodododo elementuelementuelementuelementu <table>,<table>,<table>,<table>, totototo tentententen
stylstylstylstyl będąbędąbędąbędą posiadaćposiadaćposiadaćposiadać automatycznieautomatycznieautomatycznieautomatycznie elementyelementyelementyelementy <tr><tr><tr><tr> iiii <td><td><td><td> (wiersze(wiersze(wiersze(wiersze iiii
komórki)komórki)komórki)komórki)....

• JeśliJeśliJeśliJeśli zadeklarujemyzadeklarujemyzadeklarujemyzadeklarujemy stylstylstylstyl wwww elemencieelemencieelemencieelemencie <body>,<body>,<body>,<body>, będziebędziebędziebędzie onononon obowiązywałobowiązywałobowiązywałobowiązywał nananana
całejcałejcałejcałej stronie,stronie,stronie,stronie, npnpnpnp.:.:.:.:

<style><style><style><style><style><style><style><style>
bodybodybodybody {font{font{font{font----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, HelveticaHelveticaHelveticaHelvetica;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 12121212pt}pt}pt}pt}
ulululul {font{font{font{font----familyfamilyfamilyfamily:::: TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew Roman,Roman,Roman,Roman, Times}Times}Times}Times}
</style></style></style></style>
będziebędziebędziebędzie obowiązywałobowiązywałobowiązywałobowiązywał nananana całejcałejcałejcałej stroniestroniestroniestronie zazazaza wyjątkiemwyjątkiemwyjątkiemwyjątkiem listlistlistlist nienumerowanychnienumerowanychnienumerowanychnienumerowanych

(unordered(unordered(unordered(unordered list)list)list)list)....



CSSCSS
JeśliJeśliJeśliJeśli chcemychcemychcemychcemy zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować kilkakilkakilkakilka różnychróżnychróżnychróżnych stylówstylówstylówstylów nananana stroniestroniestroniestronie dladladladla jednegojednegojednegojednego znacznikaznacznikaznacznikaznacznika
wartowartowartowarto sięsięsięsię posłużyćposłużyćposłużyćposłużyć klasamiklasamiklasamiklasami stylówstylówstylówstylów,,,, tworząctworząctworząctworząc npnpnpnp.:.:.:.:
<head><head><head><head>
<style><style><style><style>
hhhh1111....czerwonyczerwonyczerwonyczerwony {{{{ colorcolorcolorcolor:::: redredredred }}}}
hhhh1111....zielonyzielonyzielonyzielony {{{{ colorcolorcolorcolor:::: greengreengreengreen }}}}
hhhh1111....niebieskiniebieskiniebieskiniebieski {{{{ colorcolorcolorcolor:::: blueblueblueblue }}}}
</style></style></style></style>
</head></head></head></head></head></head></head></head>
<body><body><body><body>
<h<h<h<h1111>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek tentententen jestjestjestjest wwww kolorzekolorzekolorzekolorze domyślnym</hdomyślnym</hdomyślnym</hdomyślnym</h1111>>>>
<h<h<h<h1111 class=”class=”class=”class=”czerwonyczerwonyczerwonyczerwony””””>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek tentententen jestjestjestjest wwww kolorzekolorzekolorzekolorze czerwonymczerwonymczerwonymczerwonym....</h</h</h</h1111>>>>
<h<h<h<h1111 class=”class=”class=”class=”zielonyzielonyzielonyzielony””””>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek tentententen jestjestjestjest wwww kolorzekolorzekolorzekolorze zielonymzielonymzielonymzielonym....</h</h</h</h1111>>>>
<h<h<h<h1111 class=”class=”class=”class=”niebieskiniebieskiniebieskiniebieski””””>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek>Nagłówek tentententen jestjestjestjest wwww kolorzekolorzekolorzekolorze niebieskimniebieskimniebieskimniebieskim....</h</h</h</h1111>>>>
</body></body></body></body>
PrzecinekPrzecinekPrzecinekPrzecinek służysłużysłużysłuży dodododo oddzielaniaoddzielaniaoddzielaniaoddzielania poszczególnychposzczególnychposzczególnychposzczególnych wartościwartościwartościwartości danejdanejdanejdanej właściwościwłaściwościwłaściwościwłaściwości stylustylustylustylu
ŚrednikŚrednikŚrednikŚrednik służysłużysłużysłuży dodododo oddzielaniaoddzielaniaoddzielaniaoddzielania poszczególnychposzczególnychposzczególnychposzczególnych właściwościwłaściwościwłaściwościwłaściwości stylówstylówstylówstylów.



CSSCSS
AnalogicznieAnalogicznieAnalogicznieAnalogicznie możemymożemymożemymożemy sobiesobiesobiesobie zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować klasyklasyklasyklasy stylówstylówstylówstylów dladladladla różnychróżnychróżnychróżnych typówtypówtypówtypów paragrafówparagrafówparagrafówparagrafów następująconastępująconastępująconastępująco::::

<style><style><style><style>

pppp....glownyglownyglownyglowny {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew RomanRomanRomanRoman;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 14141414ptptptpt }}}}

pppp....notkanotkanotkanotka {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, HelveticaHelveticaHelveticaHelvetica;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 10101010ptptptpt }}}}

</style></style></style></style>

wtedywtedywtedywtedy wwww tekścietekścietekścietekście zmieniamyzmieniamyzmieniamyzmieniamy stylstylstylstyl elementuelementuelementuelementu <p><p><p><p> poprzezpoprzezpoprzezpoprzez zmianęzmianęzmianęzmianę jegojegojegojego atrybutuatrybutuatrybutuatrybutu klasyklasyklasyklasy::::

<p<p<p<p class=”glowny”>class=”glowny”>class=”glowny”>class=”glowny”> ........................</p></p></p></p>

<p<p<p<p class=”notka”>class=”notka”>class=”notka”>class=”notka”> ................ </p></p></p></p><p<p<p<p class=”notka”>class=”notka”>class=”notka”>class=”notka”> ................ </p></p></p></p>

MożnaMożnaMożnaMożna teżteżteżteż stworzyćstworzyćstworzyćstworzyć klasęklasęklasęklasę uniwersalną,uniwersalną,uniwersalną,uniwersalną, któraktóraktóraktóra nienienienie jestjestjestjest przypisanaprzypisanaprzypisanaprzypisana żadnemużadnemużadnemużadnemu konkretnemukonkretnemukonkretnemukonkretnemu znacznikowiznacznikowiznacznikowiznacznikowi iiii możemożemożemoże
byćbyćbyćbyć zastosowanazastosowanazastosowanazastosowana wwww każdymkażdymkażdymkażdym elemencieelemencieelemencieelemencie nananana stronie,stronie,stronie,stronie, npnpnpnp.:.:.:.:

<style><style><style><style>

....malymalymalymaly {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, HelveticaHelveticaHelveticaHelvetica;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 10101010ptptptpt }}}}

</style></style></style></style>

wtedywtedywtedywtedy możnamożnamożnamożna gogogogo zastosowaćzastosowaćzastosowaćzastosować npnpnpnp.... wwww::::

<ul<ul<ul<ul class=”maly”>class=”maly”>class=”maly”>class=”maly”> ................ </ul></ul></ul></ul>

czyczyczyczy npnpnpnp.... wwww

<p<p<p<p class=”maly”>class=”maly”>class=”maly”>class=”maly”> ................</p></p></p></p>



CSS CSS -- SPA<SPA<
JeśliJeśliJeśliJeśli chceszchceszchceszchcesz zastosowaćzastosowaćzastosowaćzastosować stylstylstylstyl dodododo dowolniedowolniedowolniedowolnie wybranegowybranegowybranegowybranego elementuelementuelementuelementu stronystronystronystrony (oprócz(oprócz(oprócz(oprócz obrazkówobrazkówobrazkówobrazków iiii elementówelementówelementówelementów
multimedialnych)multimedialnych)multimedialnych)multimedialnych) możnamożnamożnamożna gogogogo objąćobjąćobjąćobjąć elementemelementemelementemelementem <span><span><span><span> zzzz określeniemokreśleniemokreśleniemokreśleniem odpowiedniegoodpowiedniegoodpowiedniegoodpowiedniego formatowaniaformatowaniaformatowaniaformatowania
bądźbądźbądźbądź teżteżteżteż tworzymytworzymytworzymytworzymy klasyklasyklasyklasy takichtakichtakichtakich elementów,elementów,elementów,elementów, npnpnpnp.:.:.:.:
<span<span<span<span style=”fontstyle=”fontstyle=”fontstyle=”font----familyfamilyfamilyfamily:::: TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew RomanRomanRomanRoman;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 14141414pt”>pt”>pt”>pt”>
JakiśJakiśJakiśJakiś teksttekstteksttekst napisanynapisanynapisanynapisany czcionkączcionkączcionkączcionką TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew RomanRomanRomanRoman oooo rozmiarzerozmiarzerozmiarzerozmiarze 14141414 punktówpunktówpunktówpunktów....
</span></span></span></span>
MożnaMożnaMożnaMożna teżteżteżteż wcześniejwcześniejwcześniejwcześniej zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować stylstylstylstyl elementuelementuelementuelementu <span><span><span><span> dodododo jegojegojegojego późniejszegopóźniejszegopóźniejszegopóźniejszego wykorzystaniawykorzystaniawykorzystaniawykorzystania::::
<style><style><style><style>
spanspanspanspan {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew RomanRomanRomanRoman;;;; fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 14141414ptptptpt }}}}
</style></style></style></style></style></style></style></style>
<span><span><span><span>
JakiśJakiśJakiśJakiś teksttekstteksttekst napisanynapisanynapisanynapisany czcionkączcionkączcionkączcionką TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew RomanRomanRomanRoman oooo rozmiarzerozmiarzerozmiarzerozmiarze 14141414 punktówpunktówpunktówpunktów....
</span></span></span></span>
NajlepiejNajlepiejNajlepiejNajlepiej jednakjednakjednakjednak zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować kilkakilkakilkakilka klasklasklasklas dladladladla elementuelementuelementuelementu <span>,<span>,<span>,<span>, jeślijeślijeślijeśli chcemychcemychcemychcemy wykorzystaćwykorzystaćwykorzystaćwykorzystać gogogogo dodododo zmianyzmianyzmianyzmiany
stylówstylówstylówstylów nananana stroniestroniestroniestronie::::
<style><style><style><style>
spanspanspanspan....duzyduzyduzyduzy {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: TimesTimesTimesTimes NewNewNewNew Roman,Roman,Roman,Roman, TimesTimesTimesTimes;;;; fontfontfontfont sizesizesizesize:::: 20202020ptptptpt;;;; floatfloatfloatfloat:::: leftleftleftleft }}}}
spanspanspanspan....malymalymalymaly {{{{ fontfontfontfont:::: Arial,Arial,Arial,Arial, HelveticaHelveticaHelveticaHelvetica;;;; fontfontfontfont----variantvariantvariantvariant:::: smallsmallsmallsmall----capscapscapscaps }}}}
<style><style><style><style>
wtedywtedywtedywtedy wwww tekścietekścietekścietekście możnamożnamożnamożna wykorzystaćwykorzystaćwykorzystaćwykorzystać tetetete klasyklasyklasyklasy dodododo odpowiedniegoodpowiedniegoodpowiedniegoodpowiedniego formatowaniaformatowaniaformatowaniaformatowania tekstutekstutekstutekstu::::
<p><span<p><span<p><span<p><span class=”duzy”>T</span><spanclass=”duzy”>T</span><spanclass=”duzy”>T</span><spanclass=”duzy”>T</span><span class=”maly”>akclass=”maly”>akclass=”maly”>akclass=”maly”>ak sięsięsięsię wszystkowszystkowszystkowszystko zaczęłozaczęłozaczęłozaczęło............</span></span></span></span>



CSS CSS -- DIVDIV
JeśliJeśliJeśliJeśli chceszchceszchceszchcesz zastosowaćzastosowaćzastosowaćzastosować określoneokreśloneokreśloneokreślone formatowanieformatowanieformatowanieformatowanie dodododo większejwiększejwiększejwiększej częściczęściczęściczęści stronystronystronystrony –––– pewnegopewnegopewnegopewnego blokublokublokubloku
(włączając(włączając(włączając(włączając wwww totototo obrazki,obrazki,obrazki,obrazki, tabeletabeletabeletabele iiii obiektyobiektyobiektyobiekty multimedialne),multimedialne),multimedialne),multimedialne), należynależynależynależy użyćużyćużyćużyć elementuelementuelementuelementu <div><div><div><div> wwww podobnypodobnypodobnypodobny
sposób,sposób,sposób,sposób, jakjakjakjak elementelementelementelement <span><span><span><span> zzzz tym,tym,tym,tym, żeżeżeże możemymożemymożemymożemy nimnimnimnim objąćobjąćobjąćobjąć większywiększywiększywiększy fragmentfragmentfragmentfragment strony,strony,strony,strony, npnpnpnp.:.:.:.:

<div<div<div<div align=”center”>align=”center”>align=”center”>align=”center”>

…………

</div></div></div></div>

llllubububub

<div<div<div<div style=”backgroundstyle=”backgroundstyle=”backgroundstyle=”background----colorcolorcolorcolor:::: #### EEEEEEEEDDDDDDDD99999999 ”>”>”>”>

…………

</div></div></div></div>

llllubububub najlepiejnajlepiejnajlepiejnajlepiej

divdivdivdiv {{{{backgroundbackgroundbackgroundbackground----colorcolorcolorcolor:::: #EE#EE#EE#EEDDDDDDDD99999999}}}}

<div><div><div><div>

…………

</div></div></div></div>

KoloryKoloryKoloryKolory składająceskładająceskładająceskładające sięsięsięsię zzzz tychtychtychtych samychsamychsamychsamych parparparpar cyfrcyfrcyfrcyfr 16161616----kowychkowychkowychkowych możemymożemymożemymożemy zapisywaćzapisywaćzapisywaćzapisywać wwww uproszczonejuproszczonejuproszczonejuproszczonej postacipostacipostacipostaci::::

divdivdivdiv {{{{backgroundbackgroundbackgroundbackground----colorcolorcolorcolor:::: #E#E#E#EDDDD9999}}}}



CSS CSS –– U<IWERSAL<E  ARKUSZE  STYLÓWU<IWERSAL<E  ARKUSZE  STYLÓW
można zdefiniowadefiniowadefiniowadefiniować wwww oddzielnymoddzielnymoddzielnymoddzielnym plikuplikuplikupliku (*(*(*(*....css)css)css)css) iiii dołączeniedołączeniedołączeniedołączenie gogogogo wwww nagłówkunagłówkunagłówkunagłówku strony,strony,strony,strony, npnpnpnp.:.:.:.:
1111.... WWWW oddzielnymoddzielnymoddzielnymoddzielnym plikuplikuplikupliku stylestylestylestyle....csscsscsscss możemymożemymożemymożemy umieścićumieścićumieścićumieścić definicjędefinicjędefinicjędefinicję stylustylustylustylu::::
hhhh1111 {{{{ fontfontfontfont----familyfamilyfamilyfamily:::: Arial,Arial,Arial,Arial, HelveticaHelveticaHelveticaHelvetica;;;;

fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 24242424ptptptpt;;;;
fontfontfontfont----weightweightweightweight:::: boldboldboldbold;;;;
wordwordwordword----spacingspacingspacingspacing:::: 2222ptptptpt;;;; }}}}

2222.... NastępnieNastępnieNastępnieNastępnie umieszczamyumieszczamyumieszczamyumieszczamy gogogogo wwww nagłówkunagłówkunagłówkunagłówku projektowanejprojektowanejprojektowanejprojektowanej stronystronystronystrony::::
<head><head><head><head>
<title><title><title><title> StronaStronaStronaStrona głównagłównagłównagłówna </title></title></title></title>
<link<link<link<link rel=”stylesheet”rel=”stylesheet”rel=”stylesheet”rel=”stylesheet” href=httphref=httphref=httphref=http:::://www//www//www//www....mycompanymycompanymycompanymycompany....comcomcomcom....pl/stylpl/stylpl/stylpl/styl....csscsscsscss>>>><link<link<link<link rel=”stylesheet”rel=”stylesheet”rel=”stylesheet”rel=”stylesheet” href=httphref=httphref=httphref=http:::://www//www//www//www....mycompanymycompanymycompanymycompany....comcomcomcom....pl/stylpl/stylpl/stylpl/styl....csscsscsscss>>>>
</head></head></head></head>
JeżeliJeżeliJeżeliJeżeli zdefiniowanozdefiniowanozdefiniowanozdefiniowano wwww nagłówkunagłówkunagłówkunagłówku stronystronystronystrony głównągłównągłównągłówną lokalizacjęlokalizacjęlokalizacjęlokalizację stronystronystronystrony wykorzystującwykorzystującwykorzystującwykorzystując elementelementelementelement <base><base><base><base>::::
<head><head><head><head>
<base<base<base<base href=href=href=href=httphttphttphttp:::://www//www//www//www....mycompanymycompanymycompanymycompany....comcomcomcom....pl/pl/pl/pl/>>>>
</head></head></head></head>
wtedywtedywtedywtedy możnamożnamożnamożna sięsięsięsię posłużyćposłużyćposłużyćposłużyć adresemadresemadresemadresem względnymwzględnymwzględnymwzględnym referencjireferencjireferencjireferencji hipertekstowejhipertekstowejhipertekstowejhipertekstowej::::
<link<link<link<link rel=”stylesheet”rel=”stylesheet”rel=”stylesheet”rel=”stylesheet” href=”stylhref=”stylhref=”stylhref=”styl....css”>css”>css”>css”> /*/*/*/* ............ komentarzekomentarzekomentarzekomentarze wwww ramachramachramachramach definicjidefinicjidefinicjidefinicji stylówstylówstylówstylów ............*/*/*/*/
PriorytetyPriorytetyPriorytetyPriorytety definiowaniadefiniowaniadefiniowaniadefiniowania stylówstylówstylówstylów::::
1.1.1.1. atrybutatrybutatrybutatrybut stylestylestylestyle przyprzyprzyprzy określonymokreślonymokreślonymokreślonym elemencieelemencieelemencieelemencie stronystronystronystrony
2.2.2.2. elementelementelementelement <style><style><style><style> zdefiniowanyzdefiniowanyzdefiniowanyzdefiniowany wwww nagłówkunagłówkunagłówkunagłówku stronystronystronystrony
3.3.3.3. elementelementelementelement <style><style><style><style> zdefiniowanyzdefiniowanyzdefiniowanyzdefiniowany wwww zewnętrznymzewnętrznymzewnętrznymzewnętrznym arkuszuarkuszuarkuszuarkuszu stylówstylówstylówstylów



KO<TEKSTOWE  STOSOWA<IE  STYLÓWKO<TEKSTOWE  STOSOWA<IE  STYLÓW
h2 { font-size: 16px; color: red }

#menu h2 { font-size: 14px; color: green } - jeśli znacznik <h2> występuje w
obrębie menu, wtedy zostanie inaczej sformatowane niż w ogólnym przypadku:

<div<div<div<div id=id=id=id=””””menumenumenumenu””””>>>>
<h<h<h<h2222>>>> PozycjaPozycjaPozycjaPozycja menumenumenumenu </h</h</h</h2222>>>>
</div></div></div></div>

<h<h<h<h2222>>>> NagłówekNagłówekNagłówekNagłówek drugiegodrugiegodrugiegodrugiego stopniastopniastopniastopnia wwww tekścietekścietekścietekście </h</h</h</h2222>>>>

ZmianaZmianaZmianaZmiana kolorukolorukolorukoloru wwww zależnościzależnościzależnościzależności odododod stanustanustanustanu odnośnikaodnośnikaodnośnikaodnośnika::::
aaaa::::linklinklinklink {{{{ colorcolorcolorcolor:::: ####7777dddd582582582582dddd;;;; }}}}
aaaa::::activeactiveactiveactive {{{{ colorcolorcolorcolor:::: #dd#dd#dd#dd582582582582dddd;;;; }}}}
aaaa::::hoverhoverhoverhover {{{{ colorcolorcolorcolor:::: #f#f#f#f00000000;;;; }}}}
aaaa::::visitedvisitedvisitedvisited {{{{ colorcolorcolorcolor:::: ####000000000000;;;; }}}}



MODEL RAMKOWYMODEL RAMKOWY
ModelModelModelModel ramkowyramkowyramkowyramkowy składaskładaskładaskłada sięsięsięsię zzzz::::
• MarginesuMarginesuMarginesuMarginesu ((((marginmarginmarginmargin))))
• KrawędziKrawędziKrawędziKrawędzi ((((borderborderborderborder))))
• DopełnieniaDopełnieniaDopełnieniaDopełnienia ((((paddingpaddingpaddingpadding))))
• ZawartościZawartościZawartościZawartości ((((contentcontentcontentcontent))))

ProblemProblemProblemProblem wwww tym,tym,tym,tym, żeżeżeże różneróżneróżneróżne przeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarkiprzeglądarki odnosząodnosząodnosząodnoszą wielkościwielkościwielkościwielkości widthwidthwidthwidth iiii heightheightheightheight
odpowiednioodpowiednioodpowiednioodpowiednio dodododo zawartościzawartościzawartościzawartości lublublublub całejcałejcałejcałej ramki!ramki!ramki!ramki!



ELEME<TY  PŁYWAJĄCE ELEME<TY  PŁYWAJĄCE -- FLOATFLOAT
InteraktywneInteraktywneInteraktywneInteraktywne menumenumenumenu możnamożnamożnamożna zbudowaćzbudowaćzbudowaćzbudować zzzz wykorzystaniemwykorzystaniemwykorzystaniemwykorzystaniem prostejprostejprostejprostej listylistylistylisty iiii CSSCSSCSSCSS zamiastzamiastzamiastzamiast
stosowaćstosowaćstosowaćstosować skomplikowaneskomplikowaneskomplikowaneskomplikowane skryptyskryptyskryptyskrypty JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript lublublublub inneinneinneinne technikitechnikitechnikitechniki::::

#menu#menu#menu#menu {{{{ marginmarginmarginmargin:::: 0000;;;; paddingpaddingpaddingpadding:::: 0000 0000 0000 5555pxpxpxpx;;;; listlistlistlist----stylestylestylestyle:::: nonenonenonenone;;;; backgroundbackgroundbackgroundbackground:::: transparenttransparenttransparenttransparent;;;; }}}}
#menu#menu#menu#menu lililili {{{{ floatfloatfloatfloat:::: leftleftleftleft;;;; }}}}
#menu#menu#menu#menu aaaa {{{{ fontfontfontfont----sizesizesizesize:::: 12121212ptptptpt;;;; displaydisplaydisplaydisplay:::: blockblockblockblock;;;; marginmarginmarginmargin:::: 0000 1111pxpxpxpx 0000 0000;;;; paddingpaddingpaddingpadding:::: 4444pxpxpxpx 8888pxpxpxpx;;;; colorcolorcolorcolor:::: ####000000000000;;;; texttexttexttext----
decorationdecorationdecorationdecoration:::: nonenonenonenone;;;; borderborderborderborder:::: 2222pxpxpxpx solidsolidsolidsolid ####9999BBBB8748874887488748;;;; backgroundbackgroundbackgroundbackground:::: #dc#dc#dc#dc7777;;;; }}}}
#menu#menu#menu#menu aaaa::::hoverhoverhoverhover {{{{ colorcolorcolorcolor:::: #f#f#f#f7777ffff1111aaaa0000;;;; borderborderborderborder----colorcolorcolorcolor:::: ####000000000000;;;; backgroundbackgroundbackgroundbackground:::: ####7777dddd582582582582dddd;;;; }}}}
#menu#menu#menu#menu #mdos#mdos#mdos#mdos aaaa {{{{ backgroundbackgroundbackgroundbackground:::: #f#f#f#f7777ffff1111aaaa0000;;;; }}}} –––– zmienianezmienianezmienianezmieniane nananana każdejkażdejkażdejkażdej podstroniepodstroniepodstroniepodstronie#menu#menu#menu#menu #mdos#mdos#mdos#mdos aaaa {{{{ backgroundbackgroundbackgroundbackground:::: #f#f#f#f7777ffff1111aaaa0000;;;; }}}} –––– zmienianezmienianezmienianezmieniane nananana każdejkażdejkażdejkażdej podstroniepodstroniepodstroniepodstronie
#menu#menu#menu#menu #mdos#mdos#mdos#mdos aaaa::::hoverhoverhoverhover {{{{ colorcolorcolorcolor:::: ####000000000000;;;; }}}} –––– zmienianezmienianezmienianezmieniane nananana każdejkażdejkażdejkażdej podstroniepodstroniepodstroniepodstronie
<ul<ul<ul<ul id="menu">id="menu">id="menu">id="menu">
<li<li<li<li id="mdos"><aid="mdos"><aid="mdos"><aid="mdos"><a href="indexhref="indexhref="indexhref="index3333....html">Dossier</a></li>html">Dossier</a></li>html">Dossier</a></li>html">Dossier</a></li>
<li<li<li<li id="mbad"><aid="mbad"><aid="mbad"><aid="mbad"><a href="ahbadaniahref="ahbadaniahref="ahbadaniahref="ahbadania....html">Badania</a></li>html">Badania</a></li>html">Badania</a></li>html">Badania</a></li>
<li<li<li<li id="mpub"><aid="mpub"><aid="mpub"><aid="mpub"><a href="ahpublikacjehref="ahpublikacjehref="ahpublikacjehref="ahpublikacje....html">Publikacje</a></li>html">Publikacje</a></li>html">Publikacje</a></li>html">Publikacje</a></li>
<li<li<li<li id="mdyd"><aid="mdyd"><aid="mdyd"><aid="mdyd"><a href="ahdydaktykahref="ahdydaktykahref="ahdydaktykahref="ahdydaktyka....html">Dydaktyka</a></li>html">Dydaktyka</a></li>html">Dydaktyka</a></li>html">Dydaktyka</a></li>
<li<li<li<li id="mdyp"><aid="mdyp"><aid="mdyp"><aid="mdyp"><a href="ahdyplomancihref="ahdyplomancihref="ahdyplomancihref="ahdyplomanci....html">Dyplomanci</a></li>html">Dyplomanci</a></li>html">Dyplomanci</a></li>html">Dyplomanci</a></li>
<li<li<li<li id="mkons"><aid="mkons"><aid="mkons"><aid="mkons"><a href="ahkonsultacjehref="ahkonsultacjehref="ahkonsultacjehref="ahkonsultacje....html">Konsultacje</a></li>html">Konsultacje</a></li>html">Konsultacje</a></li>html">Konsultacje</a></li>
<li<li<li<li id="mkont"><aid="mkont"><aid="mkont"><aid="mkont"><a href="ahkontakthref="ahkontakthref="ahkontakthref="ahkontakt....html">Kontakt</a></li>html">Kontakt</a></li>html">Kontakt</a></li>html">Kontakt</a></li>
<li<li<li<li id="mcyb"><aid="mcyb"><aid="mcyb"><aid="mcyb"><a href="ahcyberrozmowahref="ahcyberrozmowahref="ahcyberrozmowahref="ahcyberrozmowa....html">Cyberrozmowa</a></li>html">Cyberrozmowa</a></li>html">Cyberrozmowa</a></li>html">Cyberrozmowa</a></li>
</ul></ul></ul></ul>



CSS CSS –– STYL  TEKSTÓW  I  JED<OSTKISTYL  TEKSTÓW  I  JED<OSTKI
MożnaMożnaMożnaMożna stosowaćstosowaćstosowaćstosować następującenastępującenastępującenastępujące jednostkijednostkijednostkijednostki::::
• pxpxpxpx –––– pikselepikselepikselepiksele
• inininin –––– calecalecalecale
• mmmmmmmm –––– milimetrymilimetrymilimetrymilimetry
• cmcmcmcm –––– centymetrycentymetrycentymetrycentymetry
• ptptptpt –––– punktypunktypunktypunkty
• emememem –––– wysokośćwysokośćwysokośćwysokość bieżącejbieżącejbieżącejbieżącej czcionkiczcionkiczcionkiczcionki
• exexexex –––– wysokośćwysokośćwysokośćwysokość literyliteryliterylitery „x”„x”„x”„x” bieżącejbieżącejbieżącejbieżącej czcionkiczcionkiczcionkiczcionki• exexexex –––– wysokośćwysokośćwysokośćwysokość literyliteryliterylitery „x”„x”„x”„x” bieżącejbieżącejbieżącejbieżącej czcionkiczcionkiczcionkiczcionki



CSS CSS –– WŁAŚCIWOŚCI  CZCIO<EK  I  TŁAWŁAŚCIWOŚCI  CZCIO<EK  I  TŁA



CSS CSS –– Z<AKI  SPECJAL<EZ<AKI  SPECJAL<E
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp;;;; twardatwardatwardatwarda spacjaspacjaspacjaspacja
&lt&lt&lt&lt;;;; znakznakznakznak mniejszościmniejszościmniejszościmniejszości (<)(<)(<)(<)
&gt&gt&gt&gt;;;; znakznakznakznak większościwiększościwiększościwiększości (>)(>)(>)(>)
&frasl&frasl&frasl&frasl;;;; ukośnikukośnikukośnikukośnik (/)(/)(/)(/)
&amp&amp&amp&amp;;;; ampersandampersandampersandampersand (&)(&)(&)(&)
&copy&copy&copy&copy;;;; symbolsymbolsymbolsymbol prawaprawaprawaprawa autorskiegoautorskiegoautorskiegoautorskiego
&trade&trade&trade&trade;;;; symbolsymbolsymbolsymbol znakuznakuznakuznaku towarowegotowarowegotowarowegotowarowego
&reg&reg&reg&reg;;;; symbolsymbolsymbolsymbol zastrzeżonegozastrzeżonegozastrzeżonegozastrzeżonego znakuznakuznakuznaku towarowegotowarowegotowarowegotowarowego
&para&para&para&para;;;; symbolsymbolsymbolsymbol akapituakapituakapituakapitu
&lsquo&lsquo&lsquo&lsquo;;;; lewylewylewylewy pojedynczypojedynczypojedynczypojedynczy znakznakznakznak cudzysłowucudzysłowucudzysłowucudzysłowu&lsquo&lsquo&lsquo&lsquo;;;; lewylewylewylewy pojedynczypojedynczypojedynczypojedynczy znakznakznakznak cudzysłowucudzysłowucudzysłowucudzysłowu
&rsquo&rsquo&rsquo&rsquo;;;; prawyprawyprawyprawy pojedynczypojedynczypojedynczypojedynczy znakznakznakznak cudzysłowucudzysłowucudzysłowucudzysłowu
&ldquo&ldquo&ldquo&ldquo;;;; lewylewylewylewy podwójnypodwójnypodwójnypodwójny znakznakznakznak cudzysłowucudzysłowucudzysłowucudzysłowu
&rdquo&rdquo&rdquo&rdquo;;;; prawyprawyprawyprawy podwójnypodwójnypodwójnypodwójny znakznakznakznak cudzysłowucudzysłowucudzysłowucudzysłowu
&yen&yen&yen&yen;;;; symbolsymbolsymbolsymbol walutywalutywalutywaluty jenajenajenajena
&euro&euro&euro&euro;;;; symbolsymbolsymbolsymbol walutywalutywalutywaluty euroeuroeuroeuro
&pound&pound&pound&pound;;;; symbolsymbolsymbolsymbol walutywalutywalutywaluty funtafuntafuntafunta
&cent&cent&cent&cent;;;; symbolsymbolsymbolsymbol walutywalutywalutywaluty centacentacentacenta
&ndash&ndash&ndash&ndash;;;; symbolsymbolsymbolsymbol półpauzypółpauzypółpauzypółpauzy
&mdash&mdash&mdash&mdash;;;; symbolsymbolsymbolsymbol pauzypauzypauzypauzy
&iexl&iexl&iexl&iexl;;;; odwróconyodwróconyodwróconyodwrócony wykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknik
&iquest&iquest&iquest&iquest;;;; odwróconyodwróconyodwróconyodwrócony znakznakznakznak zapytaniazapytaniazapytaniazapytania



Tworzenie Tworzenie Formularzy Formularzy i umożliwienie i umożliwienie 

interakcji z użytkownikieminterakcji z użytkownikieminterakcji z użytkownikieminterakcji z użytkownikiem



FORMULARZEFORMULARZE
umożliwiająumożliwiająumożliwiająumożliwiają dodawaniedodawaniedodawaniedodawanie dodododo stronstronstronstron elementów,elementów,elementów,elementów, którektórektórektóre służąsłużąsłużąsłużą dodododo pobieraniapobieraniapobieraniapobierania informacjiinformacjiinformacjiinformacji odododod
użytkownikaużytkownikaużytkownikaużytkownika iiii pozwalająpozwalająpozwalająpozwalają nananana dialogdialogdialogdialog iiii interakcjęinterakcjęinterakcjęinterakcję zzzz użytkownikiemużytkownikiemużytkownikiemużytkownikiem....

Służą one również do zamawiania różnych towarów w sklepach internetowych,

chociaż wtedy należy dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo przesyłanych

danych. Prosty formularz pocztowy przedstawiony w tym rozdziale, na pewno

nie jest odpowiedni do przesyłania np. numerów kart kredytowych, ważnych

haseł dostępu czy innych poufnych danych! Bezpieczeństwo można uzyskać

przy pomocy skryptów wykonywanych po stronie serwera oraz protokołu SSL.

Formularz ma formę elektronicznej ankiety, którą wypełnia się wprost naFormularz ma formę elektronicznej ankiety, którą wypełnia się wprost na

stronie. Możliwe jest przy tym wpisywanie tekstu, odpowiadanie na zadane

pytania, czy zaznaczanie jednej bądź kilku z podanych możliwości wyboru. Taki

formularz może być przesłany pocztą elektroniczną e-mail (prosty formularz

pocztowy) i odebrany przez adresata. Istnieje wiele programów

wspomagających odbieranie formularzy i grupowe wysyłanie listów na ich

podstawie, przez co czynność ta może stać się mniej żmudna. Są to zarówno

aplikacje w postaci programów instalowanych tradycyjnie, jak i specjalne

skrypty wykonywane bezpośrednio w przeglądarce (np. PHP).



MOŻLIWOŚCI  FORMULARZYMOŻLIWOŚCI  FORMULARZY
UżytkownicyUżytkownicyUżytkownicyUżytkownicy mogąmogąmogąmogą zazazaza pomocąpomocąpomocąpomocą formularzyformularzyformularzyformularzy::::

• wpisywaćwpisywaćwpisywaćwpisywać swojeswojeswojeswoje odpowiedziodpowiedziodpowiedziodpowiedzi wwww polachpolachpolachpolach tekstowych,tekstowych,tekstowych,tekstowych, aaaa takżetakżetakżetakże
wpisywaćwpisywaćwpisywaćwpisywać swojeswojeswojeswoje wypowiedziwypowiedziwypowiedziwypowiedzi nananana określonyokreślonyokreślonyokreślony temat,temat,temat,temat,

• wybieraćwybieraćwybieraćwybierać jednąjednąjednąjedną lublublublub kilkakilkakilkakilka zzzz opcji,opcji,opcji,opcji, odpowiedziodpowiedziodpowiedziodpowiedzi zzzz utworzonejutworzonejutworzonejutworzonej
uprzedniouprzedniouprzedniouprzednio listylistylistylisty potencjalnychpotencjalnychpotencjalnychpotencjalnych odpowiedziodpowiedziodpowiedziodpowiedzi zazazaza pomocąpomocąpomocąpomocą menumenumenumenu
lublublublub pólpólpólpól wyboru,wyboru,wyboru,wyboru,

• wybieraćwybieraćwybieraćwybierać tylkotylkotylkotylko jednąjednąjednąjedną lublublublub kilkakilkakilkakilka odpowiedźodpowiedźodpowiedźodpowiedź spośródspośródspośródspośród
wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich dostępnychdostępnychdostępnychdostępnych opcjiopcjiopcjiopcji zazazaza pomocąpomocąpomocąpomocą menumenumenumenu lublublublub
przyciskówprzyciskówprzyciskówprzycisków opcji,opcji,opcji,opcji,

• uruchamiaćuruchamiaćuruchamiaćuruchamiać pewnepewnepewnepewne skryptyskryptyskryptyskrypty (np(np(np(np.... JavaScript,JavaScript,JavaScript,JavaScript, PHP)PHP)PHP)PHP) zazazaza
pomocąpomocąpomocąpomocą przyciskówprzyciskówprzyciskówprzycisków lublublublub akcjiakcjiakcjiakcji zdefiniowanychzdefiniowanychzdefiniowanychzdefiniowanych dladladladla
poszczególnychposzczególnychposzczególnychposzczególnych pólpólpólpól....



TWORZE<IE  FORMULARZYTWORZE<IE  FORMULARZY
<form<form<form<form metodmetodmetodmetod ==== „get/post”„get/post”„get/post”„get/post” action=”przesyłaniaction=”przesyłaniaction=”przesyłaniaction=”przesyłanieeee danychdanychdanychdanych formularzaformularzaformularzaformularza lublublublub innainnainnainna akcjaakcjaakcjaakcja”>”>”>”>

………… elementyelementyelementyelementy formularzaformularzaformularzaformularza …………

</form></form></form></form>

MetodaMetodaMetodaMetoda getgetgetget powoduje,powoduje,powoduje,powoduje, iżiżiżiż danedanedanedane formularzaformularzaformularzaformularza wwww trakcietrakcietrakcietrakcie przesyłaniaprzesyłaniaprzesyłaniaprzesyłania zostanązostanązostanązostaną dołączonedołączonedołączonedołączone
dodododo docelowegodocelowegodocelowegodocelowego URLaURLaURLaURLa (ilość(ilość(ilość(ilość danychdanychdanychdanych formularzaformularzaformularzaformularza jestjestjestjest jednakjednakjednakjednak ograniczonaograniczonaograniczonaograniczona dodododo
mniejmniejmniejmniej niżniżniżniż 100100100100 znaków)znaków)znaków)znaków)....

MetodaMetodaMetodaMetoda postpostpostpost powodujepowodujepowodujepowoduje oddzielneoddzielneoddzielneoddzielne przesłanieprzesłanieprzesłanieprzesłanie danychdanychdanychdanych iiii dziękidziękidziękidzięki temutemutemutemu nienienienie praktyczniepraktyczniepraktyczniepraktycznie
żadnychżadnychżadnychżadnych ograniczeńograniczeńograniczeńograniczeń cocococo dodododo ilościilościilościilości przesyłanychprzesyłanychprzesyłanychprzesyłanych danychdanychdanychdanych....żadnychżadnychżadnychżadnych ograniczeńograniczeńograniczeńograniczeń cocococo dodododo ilościilościilościilości przesyłanychprzesyłanychprzesyłanychprzesyłanych danychdanychdanychdanych....

Każdy formularz składa się z różnych typów pól, dzięki którym użytkownik
może wprowadzać dane. Są to np. pola do wpisywania tekstu, czy też
pozwalające wybrać jedną, bądź kilka, z podanych opcji. Pola działające w
analogiczny sposób, występują prawie w każdym programie
komputerowym, dlatego użytkownicy nie powinni mieć problemów z
wypełnieniem formularza na stronie WWW.

Pomiędzy podanymi wyżej znacznikami (<form> oraz </form>), mieszczą się

wszystkie inne polecenia, dotyczące formularza (pola do wprowadzania
danych). Każdy taki formularz musi rozpoczynać się od znacznika
otwierającego <form>, a kończyć się znacznikiem zamykającym </form>.



OBSŁUGA  AKCJI  FORMULARZYOBSŁUGA  AKCJI  FORMULARZY
Jako wartość atrybutu action="..." można również podać adres

skryptu PHP lub CGI (jeśli znajduje się on na tym samym
serwerze, wystarczy podać względną ścieżkę dostępu). Skrypt taki
stanowi specjalny program, wykonywany wprost na serwerze na
stronie WWW. Potrafi on, zgodnie z poleceniami programisty,
przetworzyć wszystkie dane i np. zapisać je w oddzielnym pliku. W
ten sposób oszczędzamy sobie wiele pracy, a wyniki mogą zostać
natychmiastowo wyświetlone na ekranie - nie trzeba tego
wykonywać ręcznie. Jednak pisanie skryptów PHP lub CGI, jest
dużo bardziej skomplikowane niż tworzenie stron za pomocądużo bardziej skomplikowane niż tworzenie stron za pomocą
prostego HTML.

PHP i CGI to tzw. skrypty wykonywane po stronie serwera. Cechują się
one m.in. tym, że potrafią zapisywać dane w zewnętrznych
plikach. Oprócz nich istnieją jeszcze skrypty wykonywane po
stronie klienta (np.: JavaScript lub Visual Basic - VBScript). Są
one obsługiwane przez przeglądarkę użytkownika - na jego
komputerze - dlatego mogą być wykonywane nawet bez dostępu
do Internetu. Również i one obsługują formularze, lecz nie potrafią
zapisywać danych w pliku.



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  I<PUTPOLE  I<PUT
POLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLE <INPUT><INPUT><INPUT><INPUT><INPUT><INPUT><INPUT><INPUT>

<<<<inputinputinputinput type=”TYPtype=”TYPtype=”TYPtype=”TYP”””” name=”NAZWAname=”NAZWAname=”NAZWAname=”NAZWA”””” size=”ILOŚĆsize=”ILOŚĆsize=”ILOŚĆsize=”ILOŚĆ ZNAKÓW”ZNAKÓW”ZNAKÓW”ZNAKÓW” maxlengthmaxlengthmaxlengthmaxlength====
”MAKSYMALNA”MAKSYMALNA”MAKSYMALNA”MAKSYMALNA ILOŚĆILOŚĆILOŚĆILOŚĆ ZNAKÓW”>ZNAKÓW”>ZNAKÓW”>ZNAKÓW”>

pozwala bardziej szczegółowo zdefiniować rodzaj informacji pobieranych od
użytkownika. Można by zdefiniować następujące rodzaje elementów
kontrolnych formularza poprzez określenie typu pola za pomocą type w
elemencie input:



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  I<PUTPOLE  I<PUT
WPROWADZANIEWPROWADZANIEWPROWADZANIEWPROWADZANIEWPROWADZANIEWPROWADZANIEWPROWADZANIEWPROWADZANIE TEKSTÓWTEKSTÓWTEKSTÓWTEKSTÓWTEKSTÓWTEKSTÓWTEKSTÓWTEKSTÓW::::::::
NazwiskoNazwiskoNazwiskoNazwisko:::: <input<input<input<input type=”text”type=”text”type=”text”type=”text” name=”nazwisko”name=”nazwisko”name=”nazwisko”name=”nazwisko” size=”size=”size=”size=”50505050”””” maxlength=”maxlength=”maxlength=”maxlength=”40404040”>”>”>”>
MiastoMiastoMiastoMiasto:::: <input<input<input<input type=”text”type=”text”type=”text”type=”text” name=”miasto”name=”miasto”name=”miasto”name=”miasto” size=”size=”size=”size=”50505050”””” maxlength=”maxlength=”maxlength=”maxlength=”40404040””””

value=”Kraków”>value=”Kraków”>value=”Kraków”>value=”Kraków”>
WprowadźWprowadźWprowadźWprowadź nazwęnazwęnazwęnazwę użytkownikaużytkownikaużytkownikaużytkownika:::: <input<input<input<input type=”text”type=”text”type=”text”type=”text” name=”nazwa”name=”nazwa”name=”nazwa”name=”nazwa” size=”size=”size=”size=”50505050””””

maxlength=”maxlength=”maxlength=”maxlength=”40404040”>”>”>”>
WprowadźWprowadźWprowadźWprowadź hasłohasłohasłohasło:::: <input<input<input<input type=”password”type=”password”type=”password”type=”password” name=”haslo”name=”haslo”name=”haslo”name=”haslo” size=”size=”size=”size=”10101010””””

maxlength=”maxlength=”maxlength=”maxlength=”10101010”>”>”>”>
WprowadźWprowadźWprowadźWprowadź hasłohasłohasłohasło:::: <input<input<input<input type=”password”type=”password”type=”password”type=”password” name=”haslo”name=”haslo”name=”haslo”name=”haslo” size=”size=”size=”size=”10101010””””

maxlength=”maxlength=”maxlength=”maxlength=”10101010”>”>”>”>

POLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLA WYBORUWYBORUWYBORUWYBORUWYBORUWYBORUWYBORUWYBORU::::::::
<p><p><p><p> KtóreKtóreKtóreKtóre miastamiastamiastamiasta zwiedziłeś?</p>zwiedziłeś?</p>zwiedziłeś?</p>zwiedziłeś?</p>
<input<input<input<input type=”checkbox”type=”checkbox”type=”checkbox”type=”checkbox” name=”Krakow”name=”Krakow”name=”Krakow”name=”Krakow” checked=”checked”>Wchecked=”checked”>Wchecked=”checked”>Wchecked=”checked”>W

Krakowie<br>Krakowie<br>Krakowie<br>Krakowie<br>
<input<input<input<input type=”checkbox”type=”checkbox”type=”checkbox”type=”checkbox” name=”Warszawa”>Wname=”Warszawa”>Wname=”Warszawa”>Wname=”Warszawa”>W Warszawie<br>Warszawie<br>Warszawie<br>Warszawie<br>
<input<input<input<input type=”checkbox”type=”checkbox”type=”checkbox”type=”checkbox” name=”Tarnow”name=”Tarnow”name=”Tarnow”name=”Tarnow” >W>W>W>W Tarnowie<br>Tarnowie<br>Tarnowie<br>Tarnowie<br>



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  I<PUTPOLE  I<PUT
PRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISK OPCJIOPCJIOPCJIOPCJIOPCJIOPCJIOPCJIOPCJI::::::::
<p><p><p><p> GdzieGdzieGdzieGdzie mieszkasz?</p>mieszkasz?</p>mieszkasz?</p>mieszkasz?</p>
<input<input<input<input type=”radio”type=”radio”type=”radio”type=”radio” name=”Krakow”name=”Krakow”name=”Krakow”name=”Krakow” checked=”checked”>Wchecked=”checked”>Wchecked=”checked”>Wchecked=”checked”>W Krakowie<br>Krakowie<br>Krakowie<br>Krakowie<br>
<input<input<input<input type=”radio”type=”radio”type=”radio”type=”radio” name=”Warszawa”>Wname=”Warszawa”>Wname=”Warszawa”>Wname=”Warszawa”>W Warszawie<br>Warszawie<br>Warszawie<br>Warszawie<br>
<input<input<input<input type=”radio”type=”radio”type=”radio”type=”radio” name=”Tarnow”name=”Tarnow”name=”Tarnow”name=”Tarnow” >W>W>W>W Tarnowie<br>Tarnowie<br>Tarnowie<br>Tarnowie<br>

POLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLA UKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTE::::::::POLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLAPOLA UKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTEUKRYTE::::::::
<input<input<input<input type=”hidden”type=”hidden”type=”hidden”type=”hidden” name=”identyfikacja”name=”identyfikacja”name=”identyfikacja”name=”identyfikacja” value=”formularzvalue=”formularzvalue=”formularzvalue=”formularz 1111”>”>”>”>



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  I<PUTPOLE  I<PUT
PRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISK SUBMITSUBMITSUBMITSUBMITSUBMITSUBMITSUBMITSUBMIT::::::::
<input<input<input<input type=”submit”type=”submit”type=”submit”type=”submit” value=”value=”value=”value=”WyślijWyślijWyślijWyślij!”>!”>!”>!”>
AtrybutAtrybutAtrybutAtrybut value=”TEXTvalue=”TEXTvalue=”TEXTvalue=”TEXT”””” pozwalapozwalapozwalapozwala zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować teksttekstteksttekst wyświetlanywyświetlanywyświetlanywyświetlany nananana przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku....
PrzyciskPrzyciskPrzyciskPrzycisk submitsubmitsubmitsubmit wwww formieformieformieformie obrazkaobrazkaobrazkaobrazka::::
<input<input<input<input type=”image”type=”image”type=”image”type=”image” srcsrcsrcsrc=”=”=”=”obrazkiobrazkiobrazkiobrazki/submit/submit/submit/submit....gif”gif”gif”gif” alt=”alt=”alt=”alt=”WyślijWyślijWyślijWyślij formularzformularzformularzformularz!”>!”>!”>!”>

PRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISK RESETRESETRESETRESETRESETRESETRESETRESET::::::::PRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISK RESETRESETRESETRESETRESETRESETRESETRESET::::::::
<input<input<input<input type=”reset”type=”reset”type=”reset”type=”reset” value=”value=”value=”value=”WyczyśćWyczyśćWyczyśćWyczyść formularzformularzformularzformularz”>”>”>”>
AtrybutAtrybutAtrybutAtrybut value=”TEXTvalue=”TEXTvalue=”TEXTvalue=”TEXT”””” pozwalapozwalapozwalapozwala zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować teksttekstteksttekst wyświetlanywyświetlanywyświetlanywyświetlany nananana przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku....

PRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISKPRZYCISK BUTTONBUTTONBUTTONBUTTONBUTTONBUTTONBUTTONBUTTON::::::::
PozwalaPozwalaPozwalaPozwala indywidualnieindywidualnieindywidualnieindywidualnie zdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniowaćzdefiniować przyciskprzyciskprzyciskprzycisk formularzaformularzaformularzaformularza orazorazorazoraz akcjęakcjęakcjęakcję jakąjakąjakąjaką mamamama wykonaćwykonaćwykonaćwykonać....



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  I<PUTPOLE  I<PUT
POLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLE <TEXTAREA<TEXTAREA<TEXTAREA<TEXTAREA<TEXTAREA<TEXTAREA<TEXTAREA<TEXTAREA >>>>>>>>

<<<<textareatextareatextareatextarea name=”NAZWAname=”NAZWAname=”NAZWAname=”NAZWA”””” rows=”LICZBArows=”LICZBArows=”LICZBArows=”LICZBA WIERSZY”WIERSZY”WIERSZY”WIERSZY” cols=”LICZBAcols=”LICZBAcols=”LICZBAcols=”LICZBA
KOLUMN”>KOLUMN”>KOLUMN”>KOLUMN”>

teksttekstteksttekst domyślniedomyślniedomyślniedomyślnie wpisanywpisanywpisanywpisany wwww polupolupolupolu tekstowymtekstowymtekstowymtekstowym

</</</</textareatextareatextareatextarea>>>>

pozwala na wpisywanie tekstów o dowolnej ilości znaków.



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  SELECTPOLE  SELECT
POLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLE <<<<<<<< SELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECT >>>>>>>> -------- MENUMENUMENUMENUMENUMENUMENUMENU ROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANE

uuuumożliwiamożliwiamożliwiamożliwia dokonaniedokonaniedokonaniedokonanie pojedynczegopojedynczegopojedynczegopojedynczego wyboruwyboruwyboruwyboru zzzz rozwijanejrozwijanejrozwijanejrozwijanej listylistylistylisty::::

JakJakJakJak częstoczęstoczęstoczęsto odwiedzaszodwiedzaszodwiedzaszodwiedzasz tętętętę witrynę?witrynę?witrynę?witrynę?

<select<select<select<select name=”name=”name=”name=”czestotliwoscczestotliwoscczestotliwoscczestotliwosc”>”>”>”>

<option<option<option<option selected=”selected”selected=”selected”selected=”selected”selected=”selected” value=”value=”value=”value=”pierwszypierwszypierwszypierwszy”>Po”>Po”>Po”>Po razrazrazraz pierwszypierwszypierwszypierwszy</option></option></option></option><option<option<option<option selected=”selected”selected=”selected”selected=”selected”selected=”selected” value=”value=”value=”value=”pierwszypierwszypierwszypierwszy”>Po”>Po”>Po”>Po razrazrazraz pierwszypierwszypierwszypierwszy</option></option></option></option>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”dziendziendziendzien”>”>”>”>CodziennieCodziennieCodziennieCodziennie</option></option></option></option>

<<<<optionoptionoptionoption value=”tydzien”>Razvalue=”tydzien”>Razvalue=”tydzien”>Razvalue=”tydzien”>Raz wwww tygodniu</tygodniu</tygodniu</tygodniu</optionoptionoptionoption>>>>

<<<<optionoptionoptionoption value=”miesiac”>Razvalue=”miesiac”>Razvalue=”miesiac”>Razvalue=”miesiac”>Raz wwww miesiącu</miesiącu</miesiącu</miesiącu</optionoptionoptionoption>>>>

</</</</selectselectselectselect>>>>

FormularzeFormularzeFormularzeFormularze możemymożemymożemymożemy uporządkowaćuporządkowaćuporządkowaćuporządkować npnpnpnp.... przyprzyprzyprzy pomocypomocypomocypomocy tabel!tabel!tabel!tabel!



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  SELECTPOLE  SELECT
POLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLE <<<<<<<< SELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECT >>>>>>>> -------- MENUMENUMENUMENUMENUMENUMENUMENU ROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANE

uuuumożliwiamożliwiamożliwiamożliwia dokonaniedokonaniedokonaniedokonanie wielokrotnegowielokrotnegowielokrotnegowielokrotnego wyboruwyboruwyboruwyboru zzzz rozwijanejrozwijanejrozwijanejrozwijanej listylistylistylisty::::

JakieJakieJakieJakie tematytematytematytematy CięCięCięCię interesują?interesują?interesują?interesują?

<select<select<select<select name=”name=”name=”name=”tematytematytematytematy”””” multiple=”multiple”>multiple=”multiple”>multiple=”multiple”>multiple=”multiple”>

<option<option<option<option value=”sport”>Sport</option>value=”sport”>Sport</option>value=”sport”>Sport</option>value=”sport”>Sport</option><option<option<option<option value=”sport”>Sport</option>value=”sport”>Sport</option>value=”sport”>Sport</option>value=”sport”>Sport</option>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”muzykamuzykamuzykamuzyka”>”>”>”>MuzykaMuzykaMuzykaMuzyka</option></option></option></option>

<<<<optionoptionoptionoption value=”wiadomosci”>Wiadomościvalue=”wiadomosci”>Wiadomościvalue=”wiadomosci”>Wiadomościvalue=”wiadomosci”>Wiadomości</</</</optionoptionoptionoption>>>>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”naukanaukanaukanauka”>”>”>”>NaukaNaukaNaukaNauka</option></option></option></option>

</</</</selectselectselectselect>>>>



FORMULARZE  FORMULARZE  -- POLE  SELECTPOLE  SELECT
POLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLEPOLE <<<<<<<< SELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECTSELECT >>>>>>>> -------- MENUMENUMENUMENUMENUMENUMENUMENU ROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANEROZWIJANE

uuuumożliwiamożliwiamożliwiamożliwia pogrupowaniepogrupowaniepogrupowaniepogrupowanie opcjiopcjiopcjiopcji wwww grupygrupygrupygrupy iiii nadanienadanienadanienadanie imimimim atrybutuatrybutuatrybutuatrybutu labellabellabellabel::::

<select<select<select<select name=”name=”name=”name=”źródłoźródłoźródłoźródło”””” size=”size=”size=”size=”14141414”””” multiple=”multiple”>multiple=”multiple”>multiple=”multiple”>multiple=”multiple”>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”brakbrakbrakbrak”””” selected=”selected”>selected=”selected”>selected=”selected”>selected=”selected”>ŻadnaŻadnaŻadnaŻadna zzzz poniższychponiższychponiższychponiższych</option></option></option></option>

<<<<optgroupoptgroupoptgroupoptgroup label=”Radio”>label=”Radio”>label=”Radio”>label=”Radio”>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”radiointradiointradiointradioint”>Radio”>Radio”>Radio”>Radio internetoweinternetoweinternetoweinternetowe</option></option></option></option>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”radiopubradiopubradiopubradiopub”>Radio”>Radio”>Radio”>Radio publicznepublicznepublicznepubliczne</option></option></option></option><option<option<option<option value=”value=”value=”value=”radiopubradiopubradiopubradiopub”>Radio”>Radio”>Radio”>Radio publicznepublicznepublicznepubliczne</option></option></option></option>

</</</</optgroupoptgroupoptgroupoptgroup>>>>

<<<<optgroupoptgroupoptgroupoptgroup label=”label=”label=”label=”TelewizjaTelewizjaTelewizjaTelewizja”>”>”>”>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”tvinttvinttvinttvint”>”>”>”>TelewizjaTelewizjaTelewizjaTelewizja internetowainternetowainternetowainternetowa</option></option></option></option>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”tvkabtvkabtvkabtvkab”>”>”>”> TelewizjaTelewizjaTelewizjaTelewizja kablowakablowakablowakablowa e</option>e</option>e</option>e</option>

<option<option<option<option value=”value=”value=”value=”tvanttvanttvanttvant”>”>”>”> TelewizjaTelewizjaTelewizjaTelewizja publicznapublicznapublicznapubliczna </option></option></option></option>

</</</</optgroupoptgroupoptgroupoptgroup>>>>

</select></select></select></select>



OBSŁUGA  AKCJI  FORMULARZYOBSŁUGA  AKCJI  FORMULARZY

Jako wartość atrybutu action="..." można podać adres skryptu
PHP (jeśli znajduje się on na tym samym serwerze, wystarczy
podać względną ścieżkę dostępu). Skrypt taki stanowi specjalny
program, wykonywany wprost na serwerze na stronie WWW.
Potrafi on, zgodnie z poleceniami programisty, przetworzyć
wszystkie dane i zapisać je np. w oddzielnym pliku. W ten sposób
oszczędzamy sobie wiele pracy, a wyniki mogą zostać
natychmiastowo wyświetlone na ekranie - nie trzeba tego
wykonywać ręcznie. Jednak pisanie skryptów PHP jest bardziejwykonywać ręcznie. Jednak pisanie skryptów PHP jest bardziej
skomplikowane niż tworzenie stron za pomocą XHTMLa.

PHP to tzw. skrypty wykonywane po stronie serwera. Cechują
się one m.in. tym, że potrafią zapisywać dane w zewnętrznych
plikach. Oprócz nich istnieją jeszcze skrypty wykonywane po
stronie klienta (np.: JavaScript lub Visual Basic - VBScript). Są
one obsługiwane przez przeglądarkę użytkownika - na jego
komputerze - dlatego mogą być wykonywane nawet bez dostępu
do Internetu. Również i one obsługują formularze, lecz nie
potrafią zapisywać danych w plikach, które byłyby trwałe i
dostępne z serwera.



JavaScriptJavaScript

umożliwiający dodanie interakcji po stronie użytkownika umożliwiający dodanie interakcji po stronie użytkownika 
(klienta), częściową obsługę formularzy, wykonanie pewnych 
obliczeń, animacji, wykorzystanie wyrażeń regularnych itp. 



JavaScriptJavaScript –– Wstawianie skryptówWstawianie skryptów
GŁÓW<A RAMA JAVA SCRIPTU

<script type="text/javascript"> 

...instrukcje skryptu 

</script> 

LEPIEJ U<IKAĆ WSTAWIA<IA SKRYPÓW W KOD STRO<Y, ZASTĘPUJĄC JE 
SKRYPTAMI UMIESZCZO<YMI W DOŁĄCZA<YCH PLIKACH:

<script type="text/javascript" src="plik_ze_skryptem.js"></script> 

<ajlepiej dołączać pliki ze skryptami na końcu strony, żeby najpierw wyświetliła się treść strony:<ajlepiej dołączać pliki ze skryptami na końcu strony, żeby najpierw wyświetliła się treść strony:

...treść strony... 

<script type="text/javascript" src="skrypt1.js"></script> 

<script type="text/javascript" src=„skrypt2.js"></script> 

</body> 

DZIĘKI TEMU MOŻEMY:

• dany plik wykorzystać na kilku stronach i tworzyć biblioteki najlepszych skryptów,

• tworzyć lżejsze strony.



JavaScriptJavaScript –– komentarze i zmiennekomentarze i zmienne
KOME<TARZE

// Komentarz jednowierszowy 

/* Komentarz wielowierszowy */

ZMIE<<E:

• każda nazwa zmiennej musi się zaczynać od litery (A-Z, a-z), lub znaku podkreślenia ("_"), 

• nazwa zmiennej nie może się zaczynać od cyfry (0-9), 

• nazwa zmiennej nie może zawierać spacji (można zamiast spacji używać podkreślenia), 

• nazwa zmiennej nie może zawierać polskich liter, 

• nazwą zmiennej nie może być słowo kluczowe zarezerwowane przez JavaScript.

var liczba = 12; // zmienna typu liczbowego całkowitego

var liczba = 12.8; // zmienna typu liczbowego rzeczywistego

var zmienna = true; // zmienna typu logicznego

var tekst = „tekst”; // zmienna typu tekstowego

WYPISA<IE  WY<IKÓW  <A  EKRA<IE:

document.write (liczba + 5 + "<br />");

document.write (tekst + "<br />");

document.write („Twoje imię to " + document.getElementById(‘imie').poleTekstowe.value );



JavaScriptJavaScript –– obiekt obiekt <umber<umber i i konwerscjakonwerscja
OBIEKT <UMBER dostarcza nam dodatkowe wartości liczbowe, tj:

• MAX_VALUE - maksymalna wartość 

• MI<_VALUE - minimalna wartość 

• <a< - nie liczba 

• <EGATIVE_I<FI<ITY - specjalna wartosć nieskończoności (zwracana w przypadku overflow) 

• POSITIVE_I<FI<ITY - specjalna ujemna wartosć nieskończoności (zwracana w przypadku 
overflow) 

var Max = Number.MAX_VALUE; 

document.write ('Maksimum = ' + Max)

KO<WERSJA DA<YCH RÓŻ<YCH TYPÓW:

var zmienna = 10; // zmienna typu liczbowego

zmienna = "to jest napis"; // ale może się później zmienić w typ znakowy

var zmienna = "to jest liczba " + 30; //zwróci „to jest liczba 30”

var zmienna = „30" + 1; // potraktuje jako tekst zwróci „301"

var zmienna = 10 - „3"; //zwróci 7 // automatycznie przekonwertuje tekst 3 na liczbę 3

Wymuszenie konwersji:

parseInt(s); // typeof = integer 

parseFloat(s); // typeof = float 

String(liczba); // typeof = string



JavaScriptJavaScript –– evaleval
eval() – ewaluacja kodu zapisanego w formie tekstu:

Służy ona do wykonywania kodu zapisanego w formie tekstu.

Dowolny kod przekazany tej metodzie zostanie wykonany, np.:

<script type="text/javascript"> 

var zmienna = „12 + 2 * 4"; 

document.write (zmienna); //wypisze się "12 + 2 * 4" 

document.write ( eval (zmienna) ); //wypisze się 20 

</script> 

Dzięki tej funkcji możemy tworzyć dynamicznie kod JavaSriptu a nawet łączyć ze sobą fragmenty 
kodu, tworzyć zmienne itp.



JavaScriptJavaScript –– OPERATORYOPERATORY
TYPY  OPERATORÓW:

Arytmetyczne:

• Dodawanie +

• Odejmowanie -

• Mnożenie *

• Dzielenie /

• Reszta z dzielenia całkowitoliczbowego (modulo) %

• Negacja –

• Inkrementacja ++

• Dekrementacja --

"koty " + 2 = "koty 2„

"35" - 3 = 32

"9" * 2 = 18

9 / 2 = 4.5

9 % 2 = 1

zmienna++

zmienna--



JavaScriptJavaScript –– OPERATORYOPERATORY
TYPY  OPERATORÓW:

Przypisania:

• Przypisania =

• Przypisania z dodaniem +=

• Przypisania z odejmowaniem -=

• Przypisania z mnożeniem *=

• Przypisania z dzieleniem /=

• Przypisania modulo %=

var zmienna = 2

zmienna += 3  //zwróci 5

zmienna -= 3 //zwróci 2

zmienna *= 3 // zwróci 6 

zmienna /= 2 // zwróci 3 

zmienna %= 2 // zwróci 1 



JavaScriptJavaScript –– OPERATORYOPERATORY
TYPY  OPERATORÓW:

Porównania:

• Równości ==

• Nierówności !=

• Identyczności ===

• Nieidentyczności !==

• Większości >

• Większości >=

• Mniejszości <

• Mniejszości <=

zmienna == 30

zmienna != 30

zmienna === 30

zmienna !== 30

zmienna > 30

zmienna >= 30

zmienna < 30

zmienna <= 30



JavaScriptJavaScript –– OPERATORYOPERATORY
TYPY  OPERATORÓW:

Logiczne:

• Koniunkcji AND   &&

• Alternatywy OR   ||

• Negacji NOT   !

• XOR   ^

(ilosc1>5) && (ilosc2<5)

(ilosc1>5) || (ilosc2<5)

!(ilosc==5)

(ilosc1==5) ^ (ilosc2>5)

Operatory logiczne stosuje się we wszelakiego rodzaju warunkach, pętlach i instrukcjach wyboru:

var x = 3 

var y = 5 

if ((x>2) && (y<6)) //prawda bo x jest większe od 2 i y jest mniejsze od 6 

if ((x>2) || (y<3)) //prawda bo x jest większe od 2 

if (x != 2) //prawda bo x jest różne od 2 

if (x >= 3) //prawda bo x jest równe 3



JavaScriptJavaScript –– instrukcje warunkowe IF instrukcje warunkowe IF -- ELSEELSE
IF:

if (warunek) { wykonane instrukcje jeżeli prawda } else { wykonane instrukcje jeśli fałsz }

if (liczba == 2) { alert ('Liczba równa się 2) } 

if (liczba == 2) { alert ('Liczba równa się 2) } else { alert ('Liczba nie równa się 2') } 

if (wyrażenie) { wykonane w przypadku gdy wyrażenie jest prawdziwe }

else if (kolejne wyrażenie) { wykonane, gdy poprzednie wyrażenie jest fałszywe a to prawdziwe 

else if (kolejne wyrażenie) { wykonane, gdy poprzednie wyrażenie jest fałszywe a to prawdziwe 

else if (kolejne wyrażenie) { wykonane, gdy poprzednie wyrażenie jest fałszywe a to prawdziwe 

else { wykonane, gdy wszystkie poprzednie wyrażania są fałszywe } 



JavaScriptJavaScript –– instrukcja wyboru SWITCHinstrukcja wyboru SWITCH
SWITCH:

Umożliwia nam zastąpienie bloku if – else if i sterowanie kodem w zależności od wartości wyrażenia:

switch (wyrażenie) { 

case rezultat1: //fragment wykonywany gdy rezultat wyrażenia jest równy rezultat1 

break; // przerywa badanie wartości wyrażenia dla pozostałych przypadków

case rezultat2: //fragment wykonywany gdy rezultat wyrażenia jest równy rezultat2 

break; // przerywa badanie wartości wyrażenia dla pozostałych przypadków

default: //fragment wykonywany, gdy wszystkie powyższe rezultaty nie są równe rezultatowi 
wyrażenia wyrażenia 

}

switch (numer) { 

case 1: alert ('Numer równa się jeden'); break; 

case 2: alert ('Numer równa się dwa'); break; 

case 3: alert ('Numer równa się trzy'); break; 

case 4: alert ('Numer równa się cztery'); break; 

default: alert (Wartość numer jest inna niż 1,2,3,4.');

} 



JavaScriptJavaScript –– PĘTLA FORPĘTLA FOR
FOR:

for (zainicjowanie zmiennej; wyrażenie testujące; zwiększenie/zmniejszenie zmiennej) { 

instrukcje wykonane pewną ilość razy 

}

for (var x=0; x<5; x++) { 

document.write(" Wypisz X = " + x + " <br />");  

} 

var tablica = new Array(); 

…

for (x=0; x<tablica.length; x++) { 

tablica[x] = x +1;

}

var t = ['pierwszy', 'drugi', 'trzeci']; 

t[1000] = 'tysięczny'; 

for (var obj in a){ 

document.write(a[obj]); //dzięki temu pętla wykona się 4 razy a nie 1000 

} 



JavaScriptJavaScript –– PĘTLE WHILE i DO PĘTLE WHILE i DO -- WHILEWHILE
WHILE:

while (wyrażenie) { powtarzane instrukcje dopóki wyrażenie jest prawdziwe } 

var x=1; 

while (x<=5) { 

document.write("[tekst] "); 

x++; 

} 

do { powtarzane instrukcje dopóki wyrażenie jest prawdziwe } while (wyrażenie)

var x=2 

do { 

document.write(" Wypisz X = " + x); 

x++; 

}

while (x<2)



JavaScriptJavaScript –– TABLICETABLICE
TABLICA - ARRAY:

var <azwaTablicy = new Array() 

//lub 

var <azwaTablicy = [] 

var Tablica = new Array(10) 

var NazwaTablicy = new Array('Marcin','Ania','Agnieszka') 

//lub 

var NazwaTablicy = ['Marcin','Ania','Agnieszka'] 

document.write(NazwaTablicy[1]) //wypisz się Ania

document.write(tablica.join() + "<br />") //wypisze się "Marcin,Ania,Agnieszka"

for (x=0; x<Tablica.length; x++) 

document.write(Tablica[x] + "<br />");

Tablica.reverse() // Odwraca kolejność elementów

Tablica.sort() // Sortuje elementy tablicy

TABLICE ASOCJACYJ<E:

var Tablica = new Array() 

Tablica['chomik'] = "radioaktywny"; 

Tablica['kot'] = "zmutowany"; 

Tablica['pies'] = "Super Samson"; 



JavaScriptJavaScript –– FU<KCJEFU<KCJE
FU<KCJE:

function nazwa_funkcji(atrybut1,atrybut2,atrybut3,…) { 

...kod funkcji 

} 

//lub 

nazwa_funkcji = function(atrybut1,atrybut2,atrybut3,…) { 

...kod funkcji anonimowej 

} 

function pisz() { 

alert("To jest tekst zawarty w funkcji."); 

} 

function wypisz(tekst) { 

alert(tekst) 

} 

function licz(liczba1, liczba2) { 

return liczba1 + liczba2 

} 



JavaScript JavaScript -- PRZYKŁADPRZYKŁAD
<html>

<head> </head>

<body>

<form name="frmPersonalDetails">
<input type = "radio" name= "radio1" value= "jeden" >

<input type = "radio" name= "radio1" value= "dwa" >

<input type = "radio" name= "radio1" value= "trzy" >

</form>

<script>

var inputArray = document.frmPersonalDetails.radio1;

var arrayLength = inputArray.length;

for (val elementIndex = 0; elementIndex < arrayLength;
elementIndex++)

{

var formElement = inputArray[elementIndex];

document.write ("Indeks elementu: " + elementIndex + "i");
document.write ("wartość elementu: " + fromElement.value);

}

</script>

</body>

</html>



JavaScript JavaScript –– Prz. 4. POŻEG<A<IEPrz. 4. POŻEG<A<IE
Pozegnanie.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html> <head>
<title>Pozegnanie</title>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<script language="JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaSrciptu
function powitanie (imie)
{ alert ("Cześć! Witamy na naszej stronie " + ((imie=="brak" ? "" : imie) + "!")); }
function podaj_imie ()
{ imie = prompt ("Proszę podaj nam swoje imię", "");

if (imie == null || imie == "")
{ imie = "brak"; document.write ("Miło, Ŝe jesteś z nami!<BR>Szanujemy twoją
prywatność.<BR>"); }prywatność.<BR>"); }
else
{ document.write ("Miło, Ŝe jesteś z nami " + imie + "!<BR>"); }
return imie;

}
function pozegnanie (imie)
{ if (imie != "brak") { alert("Do widzenia " + imie + "!\nMamy nadzieję, Ŝe niedługo znów

nas odwiedzisz."); }
else { alert("Do widzenia!\nMamy nadzieję, Ŝe niedługo znów nas odwiedzisz."); }

}
--> </script>
</head>
<body onLoad = "powitanie(imie)"; onUnload = "pozegnanie(imie)">
<h2><script language="JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaSrciptu
var imie = podaj_imie();
-->
</script></h2>
</body></html>



JavaScript i FORMULARZE JavaScript i FORMULARZE –– Prz. 5. DA<E KLIE<TAPrz. 5. DA<E KLIE<TA
DaneKlienta.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html> <head>
<title>Dane klienta</title>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<script language="JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaSrciptu
function przetwarzaj()
{ var brakuje_danych = false;

var formularz = document.forms[0];
var napis = "";
if (formularz.imie.value == "") { napis += "imię\n"; brakuje_danych = true; }
if (formularz.nazwisko.value == "") { napis += "nazwisko\n"; brakuje_danych = true; }
if (formularz.adres.value == "") { napis += "adres\n"; brakuje_danych = true; }
if (formularz.email.value == "") { napis += "email\n"; brakuje_danych = true; }
if (!brakuje_danych) formularz.submit();if (!brakuje_danych) formularz.submit();
else alert ("Nie wypełniono następujących pól:\n" + napis);

}
--> </script>
</head><body>
<h1>REJESTRACJA STAŁYCH KLIENTÓW</h1>
<h2><form name="formularzklienta">
Proszę o podanie swoich danych w celu wpisania ich do bazy stałych klientów naszego biura podróŜy:
<font size="-1"><br>(pola oznaczone * są obligatoryjne)</font><br><br>
<table border="0">
<tr><td><b>Dane personalne:</b></td><td></td></tr>
<tr><td>Imię:</td><td><input type="text" name="imie">*</td></tr>
<tr><td>Nazwisko:</td><td><input type="text" name="nazwisko">*</td></tr>
<tr><td>Wiek:</td><td><input type="text" name="wiek"></td></tr>
<tr><td>Adres:</td><td><input type="text" name="adres">*</td></tr>
<tr><td>Telefon:</td><td><input type="text" name="telefon"></td></tr>
<tr><td>E-mail:</td><td><input type="text" name="email">*</td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center"><input type="button" name="wyslij" value=" Wyślij

swoje dane! " onClick="przetwarzaj()"></td></tr>
</table></form></h2>
</body></html>



JavaScript i FORMULARZE JavaScript i FORMULARZE –– Prz. 6. <OWE OK<OPrz. 6. <OWE OK<O
OtworzStrone.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Otwórz stronę WWW</title>
<script language="JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaSrciptu
function otworzokno()
{ var dlugosc = document.forms.formularz.dlugosc.value;

var wysokosc = document.forms.formularz.wysokosc.value;
var url = document.forms.formularz.url.value;
parametry = 'scrollbars=yes,width=' + dlugosc + ',height=' + wysokosc;
newwindow = open(url, 'secondWindow', parametry);newwindow = open(url, 'secondWindow', parametry);

}
--> </script>
</head>
<body>
<h2><center>
<form name="formularz">
<table border="0">
<tr><td>Długość okna:</td><td><input type="text" name="dlugosc" size="15"></td></tr>
<tr><td>Wysokość okna:</td><td><input type="text" name="wysokosc" size="15"></td></tr>
<tr><td>URL do strony:</td><td><input type="text" name="url" size="40"

value="http://"></td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="button" name="noweokno" value=" Otwórz nowe okno! "

onClick="otworzokno()"></td></tr>
</table></form>
</center></h2>
</body></html>



WykorzystanieWykorzystanie

JavaScriptuJavaScriptu i i wyrażeń regularnychwyrażeń regularnych

do sprawdzania poprawności danychdo sprawdzania poprawności danych

w formularzachw formularzach



Sprawdzanie poprawności danych w formularzach:Sprawdzanie poprawności danych w formularzach:

1. Do szybkiego sprawdzania poprawności formatu danych w 
formularzach można wykorzystać funkcje JavaScript

2. Przykłady sprawdzania formatu danych: daty, e-maile, 
strony WWW, adresy, kody pocztowe, numery kart 
kredytowych, numery kont bankowych, telefony, PESELe, 
<IPy, KRSy itp.

3. <ajprościej wykorzystać wzorce z wykorzystaniem 3. <ajprościej wykorzystać wzorce z wykorzystaniem 
wyrażeń regularnych.

4. <ie można ich wykorzystać natomiast do sprawdzania 
poprawności haseł oraz innych sekretnych lub ważnych 
danych.

5. JavaSript nie umożliwia bezpieczne przechowywanie 
danych, gdyż są one wykonywane po stronie klienta.



WYRAŻE<IA REGULAR<E w WYRAŻE<IA REGULAR<E w JavaScripcieJavaScripcie

Wyrażenie regularne w JavaScripcie przetwarzamy zwykle z wykorzystaniem 
obiektu RegExp oraz obiektu String, które są dostarczane przez przeglądarki:

var myString = new String ("Jakieś znaki");

var myRegExp = new RegExp ("Moje WyraŜenie Regularne - łańcuch");

Moje Wyrażenie Regularne Moje Wyrażenie Regularne Moje Wyrażenie Regularne Moje Wyrażenie Regularne – to łańcuch znaków, który reprezentuje wyrażenie 
regularne. Możemy też tworzyć obiekt RegExp za pomocą tzw. literału w postaci:

var myRegExp = /Moje WyraŜenie Regularne/;

Metoda 2. z wykorzystaniem literału umożliwia wprowadzanie wyrażeń 
regularnych nie zaś łańcuchów reprezentujących wyrażenia regularne!regularnych nie zaś łańcuchów reprezentujących wyrażenia regularne!

Różnica polega na tym, że łańcuch może zawierać specjalne znaki, które nazywamy 
sekwencjami unikowymi, które pozwalają przedstawić znaki, których nie można 
zapisać wprost, np. \n dla znaku nowego wiersza lub \b dla znaku cofacz 
(backspace). Ponieważ \b w łańcuchu koliduje z \b w składni wyrażenia 
regularnego, przez dodanie jeszcze jednego lewego ukośnika z \b na \\b 
wskazujemy, że chodzi o \b ze składni wyrażenia regularnego, np.:

var myRegExp = /Witamy\b Was/; ---- kompilowany w momencie tworzeniakompilowany w momencie tworzeniakompilowany w momencie tworzeniakompilowany w momencie tworzenia

zapiszemy z użyciem operatora new następująco:

var myRegExp = new RegExp (" Witamy\\b Was"); ---- niekompilowanyniekompilowanyniekompilowanyniekompilowany



ZAKRES WYRAŻEŃ REGULAR<YCH w ZAKRES WYRAŻEŃ REGULAR<YCH w JavaScripcieJavaScripcie

Podczas tworzenia wyrażeń regularnych możemy od razu ustawić określone 
znaczniki, które określają, czy wzorce mają rozróżniać wielkość liter, są globalne 
czy wielowierszowe:

var myRegExp = new RegExp ("Kasia", "ig");

lub

var myRegExp = /Kasia/ ig;

TYPY MODYFIKATORÓW:

i – wyłącza rozróżnianie wielkości liter w dopasowaniu, tak więc słowa Kasia i 
kasia będą traktowane tak samo. Domyślnie dopasowywane są tylko litery tej kasia będą traktowane tak samo. Domyślnie dopasowywane są tylko litery tej 
samej wielkości. ROZRÓŻNIANIE WIELKOŚCI LITER

g – szuka wszystkich wystąpień wzorca. Domyślnie znajdowany jest tylko pierwszy 
pasujący wzorzec. WYSZUKIWANIE GLOBALNE

m – określa sposób traktowania wzorców zawierających więcej niż jeden wiersz, 
np. znak początku ^ i końca $ oznacza domyślnie początek i koniec łańcucha; zaś 
jeśli ustawimy m, wtedy oznacza początek i koniec wiersza, więc może być dane 
wyrażenie zastosowanie wielokrotnie do danego łańcucha, co wpływa na zmianę 
sposobu działania wyrażenia regularnego. TRYB WIELOWIERSZOWY



SPRAWDZA<IE WYRAŻEŃ REGULAR<YCH w SPRAWDZA<IE WYRAŻEŃ REGULAR<YCH w JavaScripcieJavaScripcie

Żeby sprawdzić składnię podanego łańcucha przy pomocy określonego wyrażenia 
regularnego należy wykorzystać metodę test() obiektu RegExp:

var myRegExp = /wzorzec/;

lub

if (myRegExp.test("Analizowane łańcuch, który próbujemy dopasować do 
zdefiniowanego wzorca będącego wyraŜeniem regularnym."))

{ alert ("Znaleziono pasujący wzorzec"); }

else

{ alert ("Nie znaleziono wzorca"); }{ alert ("Nie znaleziono wzorca"); }



PODMIA<A WZORCÓW z wykorzystaniem WYRAŻEŃ REGULAR<YCHPODMIA<A WZORCÓW z wykorzystaniem WYRAŻEŃ REGULAR<YCH

Ciekawym zastosowaniem wyrażeń regularnych jest użycie metody replace() 
obiektu String w połączeniu z wyrażeniem regularnym o globalnym zasięgu:

var myString = "Katarzyna uwielbia otrzymywać czerwone róŜe. Katarzyna 
wkłada je do wody. ";

var myRegExp = /Katarzyna/ g;

myString = myString.replace (myRegExp, "Kasia");

alert (myString);

powodujące podmianę wszystkich wystąpień słowa Katarzyna w zdefiniowanym 
stringu na słowo Kasia, więc otrzymamy następujący rezultat działania:

KasiaKasiaKasiaKasia uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. KasiaKasiaKasiaKasia wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.KasiaKasiaKasiaKasia uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. uwielbia otrzymywać czerwone róże. KasiaKasiaKasiaKasia wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.wkłada je do wody.



SKŁAD<IA WYRAŻEŃ REGULAR<YCHSKŁAD<IA WYRAŻEŃ REGULAR<YCH

Składnia wyrażeń regularnych umożliwia dopasowanie znaków niedrukowanych, 
np. znaków tabulacji, nowego wiersza. W tym przypadku potrzebne są tzw. 
sekwencje unikowe, które służą do wskazania takich znaków. Sekwencja taka 
wskazuje interpreterowi JavaScriptu, że nie ma do czynienia ze znakiem jako 
takim, lecz z reprezentacją innego znaku. Znak \ wskazuje, że następujący po nim 
ciąg znaków jest sekwencją unikową, np. \t oznacza znak tabulacji. Natomiast 
niektóre znaki, np. ? * mają specjalne znaczenie w składni wyrażeń regularnych, 
więc chcąc je wyszukiwać jako normalne znaki trzeba je również reprezentować 
przy pomocy sekwencji unikowych, tj.: \/   \\ \.  \*   \+   \?   \|   \(   \)   \{   \}   \^   \$

\n – dopasowuje znak nowego wiersza

\r – dopasowuje znak karetki

\t – dopasowuje znak tabulacji

\v – dopasowuje znak tabulacji pionowej

\f – dopasowuje znak wysuwu strony

\nnn – dopasowuje znak ASCII o numerze nnn

\xnn – dopasowuje znak ASCII o numerze nn podanym w formacie szesnastkowym

\unnnn – dopasowuje znak UNICODE o numerze nnnn w formacie szesnastkowym

var myRegExp = /\$\; wyszukuje znak dolara w łańcuchu a nie znak końca



Z<AKI SPECJAL<E WYRAŻEŃ REGULAR<YCHZ<AKI SPECJAL<E WYRAŻEŃ REGULAR<YCH

O sile wyrażeń regularnych stanowią liczne znaki specjalne, które pozwalają 
dopasowywać do określonych klas znaków, np. liter, cyfr, odstępów. Te klasy 
znaków pozwalają na dopasowanie, gdy mamy wzorzec, lecz nie wiemy lub nie 
obchodzi nas, jakie są faktyczne wartości znaków, np. wzorzec numeru telefonu, 
adresu e-mail, kodu pocztowego.

\d – dopasowuje dowolną cyfrę od 0 do 9

\D – dopasowuje dowolny znak nie będący cyfrą

\w – dopasowuje dowolny znak słowa: A-Z, a-z, 0-9 lub znak podkreślenia

\W – dopasowuje dowolny znak inny niż wymieniony dla \w\W – dopasowuje dowolny znak inny niż wymieniony dla \w

\s – dopasowuje dowolny znak odstępu: tabulacji, nowego wiersza, powrotu 
karetki, wysuwu strony i tabulacji pionowej.

\S – dopasowuje dowolny znak poza znakami odstępu 

[...] – dopasowuje dowolny znak z wymienionych wewnątrz nawiasów

[^...] – dopasowuje dowolny znak z poza wymienionych wewnątrz nawiasów

var myRegExp = /0\d\d\d-\d\d\d\d\d\d\; chcąc wyszukać numery telefonów w 
tradycyjnym formacie, np.: 0601-123456



Z<AKI POWTÓRZEŃ W WYRAŻE<IACH REGULAR<YCHZ<AKI POWTÓRZEŃ W WYRAŻE<IACH REGULAR<YCH

Znaki powtórzeń skracają zapis wyrażeń regularnych oraz pozwalają specyfikować 
znak jako grupę znaków określonej klasy:

{n} – dopasowuje n wystąpień poprzedzającego elementu, np.: /x{2}/ daje xx

{n,} – dopasowuje n lub więcej wystąpień poprzedzającego elementu, np.: /x{2,}/ 
daje xx, xxx, xxxx, xxxxx... itd.

{n,m} – dopasowuje przynajmniej n i maksymalnie m wystąpień poprzedzającego 
elementu, np.: /x{2,4}/ daje xx, xxx, xxxx

? – dopasowuje poprzedzający element raz lub zero razy przez co poprzedzający 
element staje się opcjonalny, np. /ax?/ daje a lub axelement staje się opcjonalny, np. /ax?/ daje a lub ax

+ – dopasowuje poprzedzający element raz lub więcej razy (czyli minimalnie raz), 
np. /x+/ daje x, xx, xxx, xxxx, xxxxx... 

* – dopasowuje poprzedzający element zero lub więcej razy (czyli minimalnie raz), 
np. /ax*/ daje a, ax, axx, axxx, axxxx, axxxxx... 

var myRegExp = /\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4}/; 

chcąc wyszukać 16-cyfrowy numer karty kredytowej gdzie poszczególne 4-ki moga 
ale nie muszą być rozdzielne spacjami, np.: 0601 1234 5678 9012



Z<AKI POWTÓRZEŃ Z<AKI POWTÓRZEŃ -- PRZYKŁADPRZYKŁAD

<html> <head>

<script language="JavaScript">

function isCCNumValid(ccNumer)

{

var ccNumRegExp = /\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4}/;

return ccNumRegExp.text(ccNumer);

}

</script>

</head> <body>

<form id="karta" name="karta">

Wpisz 16-cyfrowy numer karty kredytowej:

<br><input type="text" name="txtCCNum">

<br><input type="button" value="Sprawdź poprawność" onClick = 
"alert(isCCNumValid(document.karta.txtCCNum.value))"
name=cmdCheckCCNum>

</form> </body> </html>



Z<AKI POZYCJI W WYRAŻE<IACH REGULAR<YCHZ<AKI POZYCJI W WYRAŻE<IACH REGULAR<YCH

Znaki pozycji pozwalają nam określić, gdzie powinien znajdować się wzorzec 
wewnątrz łańcucha, czyli gdzie powinien być zakotwiczony. Kotwica anuluje 
standardowe zachowanie wyszukiwania wzorca w całym łańcuchu zamieniając je 
na wyszukiwania na jego początku lub końcu:

^ – wzorzec musi się znajdować na początku łańcucha lub na początku wiersza w 
przypadku wykorzystania opcji modyfikatora wielowierszowego

$ – wzorzec musi się znajdować na końcu łańcucha lub na końcu wiersza w 
przypadku wykorzystania opcji modyfikatora wielowierszowego

\b – dopasowuje granicę słowa, tj. punkt pomiędzy znakiem słowa i innym 
(początkiem lub końcem słowa)(początkiem lub końcem słowa)

\B – dopasowuje do położenia, które nie jest granicą słowa, czyli nie jest ani 
początkiem ani końcem słowa

Zmieniając wyrażenie na poprzedniej stronie na:

var myRegExp = /^\d{4} ?\d{4} ?\d{4} ?\d{4}$/; 

unikamy wyszukiwania łańcuchów zawierających inne znaki niż numery kart 
kredytowych, np.: To jest moja karta 0601 1234 5678 9012!!!! Uwaga!



WYRAŻE<IA LOGICZ<E W WYRAŻE<IACH REGULAR<YCHWYRAŻE<IA LOGICZ<E W WYRAŻE<IACH REGULAR<YCH

| – znak alternatywy, np. /jabłka|gruszki/

(wzorzec) – znaki wewnątrz nawiasów przechwytujących zostaną zgrupowane i 
potraktowane jako całość. Można z takich grup skorzystać odwołując się do nich 
przez \nrGrupy

(?:wzorzec) – działa tak samo jak nawiasy powyżej z tym, że nie przechwytują 
zawartości i nie można się do nich odwoływać przez numer grupy

(?=wzorzec) – to grupowanie z przewidywanie pozytywnym, czyli wzorzec 
wewnątrz grupy musi zostać znaleziony, lecz nie jest przechwytywany na potrzeby 
przyszłych odwołań przez \nrGrupy i nie będzie zawarty w łańcuchach zwróconych 
jako ostateczny wynik dopasowania.jako ostateczny wynik dopasowania.

(?!wzorzec) – to grupowanie z przewidywanie negatywnym, który działa podobnie 
jak powyższy z tym, że wzorzec wewnątrz grupy nie zostanie znaleziony.

\nrGrupy – do wyrażenia \nrGrupy będą dopasowywane te same znaki, jak w 
wyrażaniu regularnym definiującym tą grupę

Sprawdzanie poprawności składni adresu e-mail:

var myEmailRegExp = /^\w(.?\w)*@\w(\.?[-\w])*\.([a-z]{3,4}(\.[a-
z]{2})?|[a-z]{2}(\.[a-z]{2})?)$/i

Spróbujmy rozszyfrować to wyrażenie regularne?

Na laboratoriach spróbujemy zbudować formularze z walidacją adresu e-mail, kart 
kredytowych, imienia, nazwiska, telefonu, wieku itp.



PHPPHP

Hypertex Preprocessor
umożliwia tworzenie dynamicznych stron WWW

po stronie serwerapo stronie serwera
i dynamiczne generowanie treści stron w 

HTMLu/XHTMLu,
obsługę formularzy, obsługę baz danych itp.



PHP PHP –– TYPY DA<YCHTYPY DA<YCH
W PHP rozróżniamy 8 podstawowych typów danych, które można

podzielić na:

• typy skalarne:

– typ boolean (logiczny)

– typ integer (liczb całkowitych)

– typ float (liczb rzeczywistych)

– typ string (ciągów tekstów)

• typy złożone:• typy złożone:

– typ array (tablicowy)

– typ object (obiektowy)

• typy specjalne:

– typ resource (odwołania do zasobów zewnętrznych)

– typ null (informacja, że zmienna nie przechowuje żadnych
danych)



PHP PHP -- ZMIE<<EZMIE<<E
Zmienne w PHP rozpoczynamy od znaku „$”, po którym mogą występować znaki liter,
podkreślenia i cyfry (cyfra nie może być na początku):

$zmienna

$zmienna1

$zmienna_1

$_1zmienna

$_12

W PHP nie ma wymogu deklarowania zmiennych ani też konieczności określania ich
typów. Czynności te wykonywane są automatycznie na podstawie wartości im
W PHP nie ma wymogu deklarowania zmiennych ani też konieczności określania ich
typów. Czynności te wykonywane są automatycznie na podstawie wartości im
przypisywanych.

Typ zmiennej można wykryć wywołując funkcje kontrolujące typ zmiennych:

gettype()

is_bool(), is_double(), is_float(), is_int(), is_integer(),
is_long(), is_real(), is_string()

is_array()

is_object()

is_resource()

is_null()



PHP PHP –– ZMIE<<E  GLOBAL<EZMIE<<E  GLOBAL<E
$GLOBALS – tablica zawierająca odniesienie do każdej zmiennej

zdefiniowanej przez użytkownika o zasięgu globalnym

$_SERVER – tablica zawierająca informacje ustawiane przez serwer WWW

$_GET – tablica zawierająca dane przekazane do serwera WWW za pomocą
metody GET

$_POST – tablica zawierająca dane przekazane do serwera WWW za pomocą
metody POST

$_COOKIE – tablica zawierająca cookies przekazane z serwera WWW$_COOKIE – tablica zawierająca cookies przekazane z serwera WWW

$_FILES – tablica zawierająca elementy przekazane do skryptu za pomocą
metody POST podczas przesyłania plików do serwera

$_ENV – tablica zawierająca wartości zmiennych środowiskowych
przekazanych z systemu, na którym działa PHP

$_REQUEST – tablica asocjacyjna zawierająca dane z $_GET, $_POST i
$_COOKIE

$_SESSION – tablica asocjacyjna zawierająca dane związane z bieżącą sesją



PHP PHP -- STAŁESTAŁE
Stałe nie zmieniają swojej wartości podczas wykonywania skryptu

Stałe definiujemy w PHP przy pomocy:
define (‘nazwa stalej’.wartosc_stalej);

Stałych nie poprzedzamy znakiem „$”!Stałych nie poprzedzamy znakiem „$”!



PHP PHP -- OPERATORYOPERATORY
W PHP istnieją różne operatory umożliwiający wykonywanie operacji na danych:
� operatory arytmetyczne:

� * (mnożenie)
� / (dzielenie)
� + (dodawanie)
� - (odejmowanie)
� % (dzielenie modulo)

� operatory inkrementacji i dekrementacji:
� ++ (inkrementacja) wykonanie inkrementacji: ++$a przed operacją, $a++ po operacji
� -- (dekrementacja) wykonanie dekrementacji: ++$a przed operacją, $a++ po operacji

� operatory bitowe:
� & (A<D – konjunkcja)
� | (OR – alternatywa)� | (OR – alternatywa)
� ~ (<OT – negacja)
� ^ (XOR – alternatywa wykluczająca)
� >> (przesunięcie bitowe w prawo)
� << (przesunięcie bitowe w lewo)

� operatory logiczne:
� and, && (iloczyn logiczny)
� or, || (suma logiczna)
� xor (alternatywa wykluczająca)
� ! (negacja)

� operatory relacyjne: ==, ===, <>, !=, !==, >, <, >=, <=
� operatory przypisania: =, +=, -=, *=, /=, %=, .=, <<=, >>=, &=, |=, ^=
� operatory tablicowe: ==, ===, <>, !=
� operatory rzutowania typów: (int), (float), (string), (array), (object)



PHP PHP –– I<STRUKCJE  STERUJĄCE  I  FU<KCJEI<STRUKCJE  STERUJĄCE  I  FU<KCJE
I.STRUKCJE WARU.KOWE:

if (warunek) {...}

if (warunek) {...} else { ... }

if (warunek) {...} else if { ... }

warunek ? wartośćtrue : wartośćfalse

I.STRUKCJA WYBORU:

switch (liczba/wyraŜenie) {

case wartość1: instrukcje; break;

case wartość2: instrukcje; break;

...

default: instrukcje;

}

PĘTLE:

for (wyraŜenie początkowe; wyraŜenie warunkowe; wyraŜenie modyfikujące) { ... }

while (wyraŜenie warunkowe dopuszczające) { ... }

do { ... } while (wyraŜenie warunkowe dopuszczające)

foreach ($tablica as $wartość) { ... } lub foreach ($tablica as $klucz =>
$wartość) { ... }

break – przerywa działanie pętli

continue – przerywa wykonywanie pętli dla danej wartości i kontynuuje jej
wykonywanie od początku dla kolejnej wartości



PHP PHP –– I<STRUKCJE  STERUJĄCE  I  FU<KCJEI<STRUKCJE  STERUJĄCE  I  FU<KCJE
TABLICE:

$tablica = array (”wartosc1”, ”wartosc2”, ”wartosc3”,
”wartosc4”, ... )

Odwołanie tworzymy w postaci $tablica[$i] - $i – indeks tablicy liczony od 0-ra

TABLICE ASOCJACYJ.E:

$tablica = array (klucz1 => wartosc1, klucz2 =>
wartosc2, klucz3 => wartosc3, ... )



Jak formularze są obsługiwane przez PHP?Jak formularze są obsługiwane przez PHP?
FormularzFormularzFormularzFormularz XHTMLXHTMLXHTMLXHTML definiujemydefiniujemydefiniujemydefiniujemy stosującstosującstosującstosując elementelementelementelement FORMFORMFORMFORM.... Wewnątrz,Wewnątrz,Wewnątrz,Wewnątrz, popopopo międzymiędzymiędzymiędzy znacznikamiznacznikamiznacznikamiznacznikami

<FORM><FORM><FORM><FORM> orazorazorazoraz </FORM></FORM></FORM></FORM> umieszczamyumieszczamyumieszczamyumieszczamy zawartośćzawartośćzawartośćzawartość formularza,formularza,formularza,formularza, nananana którąktórąktórąktórą składająskładająskładająskładają sięsięsięsię
kontrolkikontrolkikontrolkikontrolki (np(np(np(np.... INPUT)INPUT)INPUT)INPUT) orazorazorazoraz elementyelementyelementyelementy formatująceformatująceformatująceformatujące (np(np(np(np.... TABLE)TABLE)TABLE)TABLE).... TypowyTypowyTypowyTypowy formularzformularzformularzformularz składaskładaskładaskłada
sięsięsięsię zzzz elementuelementuelementuelementu FORMFORMFORMFORM zawierającegozawierającegozawierającegozawierającego tabelę,tabelę,tabelę,tabelę, wewnątrzwewnątrzwewnątrzwewnątrz którejktórejktórejktórej umieszczonoumieszczonoumieszczonoumieszczono kilkakilkakilkakilka
kontrolekkontrolekkontrolekkontrolek.... ListingListingListingListing 1111 przedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawia przykładowyprzykładowyprzykładowyprzykładowy formularzformularzformularzformularz....

<FORM action="jakis-skrypt.php">

<TABLE>

<TR> <TD>Imię:</TD> <TD><INPUT name="imie"></TD></TR>

<TR> <TD>Nazwisko:</TD> <TD><INPUT name="nazwisko"></TD></TR><TR> <TD>Nazwisko:</TD> <TD><INPUT name="nazwisko"></TD></TR>

<TR> <TD>&nbsp;</TD><TD><INPUT type="submit" value="Wyślij"></TD></TR>

</TABLE>

</FORM>

ZawieraZawieraZawieraZawiera onononon dwadwadwadwa polapolapolapola dodododo wprowadzaniawprowadzaniawprowadzaniawprowadzania danychdanychdanychdanych (pola(pola(pola(pola tetetete nazwanonazwanonazwanonazwano ImięImięImięImię iiii NazwiskoNazwiskoNazwiskoNazwisko)))) orazorazorazoraz przyciskprzyciskprzyciskprzycisk
WyślijWyślijWyślijWyślij.... OsobaOsobaOsobaOsoba odwiedzającaodwiedzającaodwiedzającaodwiedzająca witrynęwitrynęwitrynęwitrynę możemożemożemoże umieścićumieścićumieścićumieścić kursorkursorkursorkursor wewnątrzwewnątrzwewnątrzwewnątrz pólpólpólpól formularza,formularza,formularza,formularza,
wypełnićwypełnićwypełnićwypełnić je,je,je,je, wpisującwpisującwpisującwpisując napisynapisynapisynapisy AleksanderAleksanderAleksanderAleksander MacedońskiMacedońskiMacedońskiMacedoński,,,, popopopo czymczymczymczym przesłaćprzesłaćprzesłaćprzesłać formularz,formularz,formularz,formularz,
naciskającnaciskającnaciskającnaciskając przyciskprzyciskprzyciskprzycisk WyślijWyślijWyślijWyślij.... TreśćTreśćTreśćTreść wprowadzonawprowadzonawprowadzonawprowadzona przezprzezprzezprzez użytkownikaużytkownikaużytkownikaużytkownika zostaniezostaniezostaniezostanie przesłanaprzesłanaprzesłanaprzesłana dodododo
skryptuskryptuskryptuskryptu oooo nazwienazwienazwienazwie jakisjakisjakisjakis----skryptskryptskryptskrypt....phpphpphpphp.... NazwęNazwęNazwęNazwę skryptuskryptuskryptuskryptu przetwarzającegoprzetwarzającegoprzetwarzającegoprzetwarzającego formularzformularzformularzformularz podajemypodajemypodajemypodajemy
jakojakojakojako wartośćwartośćwartośćwartość atrybutuatrybutuatrybutuatrybutu actionactionactionaction elementuelementuelementuelementu FORMFORMFORMFORM....



Jak formularze są obsługiwane przez PHP?Jak formularze są obsługiwane przez PHP?
PoPoPoPo naciśnięciunaciśnięciunaciśnięciunaciśnięciu przyciskuprzyciskuprzyciskuprzycisku Wyślij wizytawizytawizytawizyta zostaniezostaniezostaniezostanie przeniesionaprzeniesionaprzeniesionaprzeniesiona podpodpodpod adresadresadresadres jakisjakisjakisjakis----skryptskryptskryptskrypt....phpphpphpphp.... WWWW

skrypcieskrypcieskrypcieskrypcie tymtymtymtym będąbędąbędąbędą dostępnedostępnedostępnedostępne danedanedanedane wprowadzonewprowadzonewprowadzonewprowadzone przezprzezprzezprzez użytkownikaużytkownikaużytkownikaużytkownika wwww formularzuformularzuformularzuformularzu....

SkryptSkryptSkryptSkrypt przetwarzającyprzetwarzającyprzetwarzającyprzetwarzający formularzformularzformularzformularz zawartyzawartyzawartyzawarty wwww plikuplikuplikupliku jakisjakisjakisjakis----skryptskryptskryptskrypt....phpphpphpphp możemożemożemoże byćbyćbyćbyć napisanynapisanynapisanynapisany wwww
dowolnymdowolnymdowolnymdowolnym językujęzykujęzykujęzyku programowaniaprogramowaniaprogramowaniaprogramowania dynamicznychdynamicznychdynamicznychdynamicznych stronstronstronstron WWWWWWWWWWWW,,,, npnpnpnp.... wwww PHPPHPPHPPHP....



PHP  PHP  -- DOSTĘP  DO  PÓL  FORMULARZADOSTĘP  DO  PÓL  FORMULARZA
Dostęp do zawartości pól formularza iloscopon można uzyskać 3 metodami:

$iloscopon //styl krótki

$_POST[‘iloscopon’] //styl średni (zalecany)

$HTTP_POST_VARS[‘iloscopon’] //styl długi

Średnik służy do oddzielana instrukcji w PHP!

/* komentarze wielowierszowe */

// komentarz do końca linii

Łączenie ciągów za pomocą kropeczki: „.”



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 1.PRZYKŁAD 1.
<html><head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta>
<title>formularz1</title>
</head>
<body>
<form action="przetworz.php" method=post>
<table>
<tr> <td>Produkt</td> <td>Ilość</td></tr>
<tr>
<td>Opony</td>
<td><input type="text" name="iloscopon" size="3" maxlength="3"></td>

</tr></tr>
<tr>
<td>Olej</td>
<td><input type="text" name="iloscoleju" size="3" maxlength="3"></td>

</tr>
<tr>
<td>Świece Zapłonowe</td>
<td><input type="text" name="iloscswiec" size="3" maxlength="3"></td>

</tr>
<tr>
<td colspan="2“><input type="submit" value="ZłóŜ zamówienie"></td>

</tr>
</table>
</form>
</body></html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 1. ZAMÓWIE<IEPRZYKŁAD 1. ZAMÓWIE<IE
przetworz.php
<html><head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Części samochodowe Janka &#8212; wyniki zamówienia</title>

</head>
<body>
<h1>Części samochodowe Janka</h1>
<h2>ZŁOśONO ZAMÓWIENIE NA:</h2>
<?php

$iloscopon = $_POST['iloscopon'];
$iloscoleju = $_POST['iloscoleju'];
$iloscswiec = $_POST['iloscswiec'];
$email = $_POST['email'];
$koszt = 400 * $iloscopon + 50 * $iloscoleju + 20 * $iloscswiec;

echo "Zamówiono opon: $iloscopon <br>";echo "Zamówiono opon: $iloscopon <br>";
echo "Zamówiono oleju: $iloscoleju <br>";
echo "Zamówiono świec: $iloscswiec <br>";
echo "Koszt zakupu wynosi: $koszt <br>";

if ($koszt > 1000)
echo "Zamówione produkty zostną Państwu dostarczone gratis za pomocą poczty w przeciągu
7 dni roboczych. <br>";
elseif ($koszt > 2000)
echo "Zamówione produkty zostną Państwu dostarczone gratis za pomocą kuriera w
przeciągu 2 dni roboczych. <br>";
$licznik = 0;
while ($licznik < $iloscopon) { echo "Wymień oponę! <br>"; $licznik += 1; }

$adresdo = 'horzyk@agh.edu.pl';
$temat = 'Zamówienie';
$zawartosc = 'Zamówiono opon: '.$iloscopon.', oleju: '.$iloscoleju.",

świec".$iloscswiec."\n";
mail($adresdo, $temat, $zawartosc, $email);

?>
</body> </html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 1.PRZYKŁAD 1.
KOMENTARZ.HTML
<html>

<head>
<title>Części samochodowe Janka - komentarz klienta</title>

</head>

<body>
<h1>Komentarz klienta</h1>
<p>Proszę przekazać nam swoje komentarze.<p>

<form action="przetworzkomentarz.php" method="post">
Nazwisko:<br />
<input type=text name="nazwa" size="40" /><br />
Adres poczty elektronicznej:<br />
<input type=text name="email" size="40" /><br />
Komentarz:<br />
<textarea name="komentarz" cols="30" rows="5">
</textarea><br />
<input type=submit value="Wyślij komentarz" />
</form>

</body>
</html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 1.PRZYKŁAD 1.
PRZETWORZKOMENTARZ.PHP
<?php
// utworzenie krótkich nazw zmiennych
$nazwa=$_POST['nazwa'];
$email=$_POST['email'];
$komentarz=$_POST['komentarz'];
$adresdo = 'komentarze@przyklad.com';
$temat = 'Komentarz ze strony WWW';
$zawartosc = 'Nazwa klienta: '.$nazwa."\n"

.'Adres pocztowy: '.$email."\n"

."Komentarz klienta: \n".$komentarz."\n";."Komentarz klienta: \n".$komentarz."\n";
$adresod = 'serwerwww@przyklad.com';

mail($adresdo, $temat, $zawartosc, $adresod);
?>
<html>
<head>
<title>Części samochodowe Janka — komentarz przyjęty</title>

</head>
<body>
<h1>Komentarz przyjęty</h1>
<p>Państwa komentarz został wysłany.</p>
</body>
</html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 1.PRZYKŁAD 1.
TRANSPORT.HTML
<html>
<body>
<table>
<tr> <td>Odległość</td> <td>Koszt</td> </tr>
<tr> <td>50</td> <td>5</td></tr>
<tr> <td>100</td> <td>10</td></tr>
<tr> <td>150</td> <td>15</td></tr>
<tr> <td>200</td> <td>20</td></tr>
<tr> <td>250</td> <td>25</td></tr><tr> <td>250</td> <td>25</td></tr>
</table>
</body>
</html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 2.PRZYKŁAD 2.
PRZETWORZ.HTML
<html><head>

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

<title>Części samochodowe Janka — wyniki zamówienia</title>
</head><body>
<h1>Części samochodowe Janka</h1>
<h2>wyniki zamówienia</h2>
</body></html>

TRANSPORT.PHPTRANSPORT.PHP
<html><body><table>
<tr> <td>Odległość</td> <td>Koszt</td></tr>
<?php
$odleglosc = 50;
while ($odleglosc <= 250 )
{ echo "<tr>\n <td>$odleglosc</td>\n";

echo " <td>". $odleglosc / 10 ."</td>\n</tr>\n";
$odleglosc += 50; }

?>
</table></body></html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 1. ZAMÓWIE<IEPRZYKŁAD 1. ZAMÓWIE<IE
formularz.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html> <head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Creation-date" content="2008-04-20T10:39:43Z">
<meta name="Authoring-tool" content="Pajaczek NxG PRO v5.7.1">
<meta>
<title>formularz1</title></head>
<body>
<form action="przetworz.php" method="post">
<input type="reset"; value="Wyczyść">
<table border=0>
<tr bgcolor=#cccccc>
<td width="150">Produkt</td>
<td width="15">Ilość</td></tr><td width="15">Ilość</td></tr>

<tr>
<td>Opony</td>
<td align="center"><input type="text" name="iloscopon" size="3" maxlength="3"></td></tr>

<tr>
<td>Olej</td>
<td align="center"><input type="text" name="iloscoleju" size="3" maxlength="3"></td></tr>

<tr>
<td>Świece Zapłonowe</td>
<td align="center"><input type="text" name="iloscswiec" size="3" maxlength="3"></td></tr>

<tr>
<td>E-mail:</td>
<td align="center"><input type="text" name="email" size="30" maxlength="30"></td></tr>

<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Złóż zamówienie"></td></tr>

</table>
</form>
</body>
</html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 2. COOKIEPRZYKŁAD 2. COOKIE
CookieName.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html> <head>
<title>CookieName</title>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>
<body>
<form method="GET" action="index.php">
Wprowadź imię i nazwisko:
<input type="text" name="nazwa">
<input type="submit" name="Wyślij!">
</form></form>
</body> </html>
index.php
<?php
if(!isSet($_COOKIE['nazwa']) && !isSet($_GET['nazwa'])) {

include('CookieName.html');
}
else if (isSet($_GET['nazwa'])) {

setCookie("nazwa", $_GET['nazwa'], time() + 60 * 60 * 24 * 14);
include('Dziekuje.html'); }

else { echo("<html>");
echo("<body>");
echo("Witam cię $_COOKIE[nazwa]");
echo("</body>");
echo("</html>"); }

?>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 3. LOGOWA<IEPRZYKŁAD 3. LOGOWA<IE
logowanie.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

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

charset=iso-8859-2">
<title>LOGOWANIE</title>
<meta>
</head>
<body>
<h2>Wprowadź nazwę uŜytkownika i hasło:</h2><h2>Wprowadź nazwę uŜytkownika i hasło:</h2>
<form name="formularzlogowania" action="login.php" method"GET">
<table>
<tr> <td>UŜytkownik:</td> <td><input type="text" name="user">

</td> </tr>
<tr> <td>Hasło:</td> <td><input type="password" name="haslo">

</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" input type="submit" value="Wejdź!"> </td>

</tr>
</table>
</form>
</body> </html>



PHP i FORMULARZE PHP i FORMULARZE –– PRZYKŁAD 3. LOGOWA<IEPRZYKŁAD 3. LOGOWA<IE
login.php
<?php
function sprawdzHaslo($user, $pass) {

if (!$fd = @fopen("passwords.txt", "r")) return 1; // otwiera plik z loginami i hasłami
$result = 2;
while (!feof ($fd)) {

$line = trim(fgets($fd)); // wycina z pliku linię tekstu
$arr = explode(":", $line); // podział ciągu na 2 części względem dwukropka
if (count($arr)<2) continue; // sprawdza ilość pól tabeli - tj. pośrednio poprawny zapis

login:haslo
if ($arr[0] != $user) continue; // sprawdza, czy w 1. komórce tabeli jest nazwa uŜytkownika
if ($arr[1] == $pass) { // sprawdza, czy w 2. komórce tabeli jest poprawne hasło

dla tego uŜytkownika
$result=0; // jeśli autoryzacja się udała funkcja zwróci wartość 0.
break; // jeśli hasło jest poprawne, przerywa działanie pętli

}
}}
fclose ($fd); // zamyka plik z hasłami
return $result;

}
// tutaj rozpoczyna się program główny
if (!isSet($_GET['user']) || !isSet($_GET['haslo'])) {

include ('blad_logowania.html'); // wczytanie pliku informującego o braku podania uŜytkownika
lub hasła
exit(); // działanie skryptu jest zakończone

}
$val = sprawdzHaslo($_GET['user'], $_GET['haslo']);
switch($val) {

case 0: include('index.html'); break; // wczytanie pliku jaki chcemy uruchomić po poprawnym
zalogowaniu się
case 1: include('blad_serwera.html'); break; // wczytanie pliku informującego o błędzie
serwera - niemoŜliwości otwarcia pliku z hasłami
case 2: include('nieznany_uzytkownik.html'); break; // wczytanie pliku informującego o braku
autoryzacji dla uŜytkownika
default: include ('blad_serwera.html'); break;// wczytanie pliku HTMLa informującego o innym
błędzie serwera }

?>



Obsługa ciasteczek (Obsługa ciasteczek (cookiescookies) w PHP) w PHP
Ciasteczka (cookies) umożliwiają:

� Zachować informację o stanie aplikacji przed jej zamknięciem

� Odtworzenie informacji po jej ponownym otwarciu

� Przechowywać dane lokalnie na komputerze użytkownika

Jak tworzymy ciasteczka:

Setcookie (nazwa[, wartość[, data_waŜności[, ścieŜka[, domena[,
bezpieczne]]]]]);

Przykład ustawienia daty ważności cookie na 1 rok:

Setcookie (‘mycookie’, ‘somevalue’, time() + 3600 * 24 * 365);

Wynik utworzenia cookie w tablicy $_COOKIE i zarazem sposób
dostępu do niego

$_COOKIE[‘mycookie’]

Przykład usunięcia tego cookie:

Setcookie (‘mycookie’, ‘’, time – 3600 * 24 * 365);



Ciasteczko powitalneCiasteczko powitalne
Można sprawdzać, czy zostało wcześniej utworzone ciasteczko, które
by wskazywało na to, iż użytkownik był już na tej stronie i w
zależności od tego podjąć akcję powitania nowego użytkownika:

If (!isset($_COOKIE[‘visited’])) {

echo ‘Witam na mojej stronie!’; }

setcookie (‘visited’, ‘1’, time() + 3600 * 24 * 365);



Ciasteczko z licznikiem odwiedzinCiasteczko z licznikiem odwiedzin
<?php

if (!isset($_COOKIE[‘visitno’])) { $_COOKIE[‘visitno’] = 0}

$visitno = $_COOKIE[‘visitno’] + 1;

setcookie (‘visitno’, $visitno, time() + 3600 * 24 * 365);

?>

A później w sekcji body dokumentu XHTML umieszczamy taki skrypt:

<?php

if ($visits>1) { echo "Odwiedzasz mnie po raz $visitno."; }

else { echo "Witam na mojej stronie po raz pierwszy"; }

?>



Obsługa sesji w PHPObsługa sesji w PHP
Ciasteczka (cookies) można łatwo wyłączyć w przeglądarce internetowej, a
wtedy zapisywanie danych po stronie klienta jest nie możliwe. Można
natomiast gromadzić dane po stronie serwera. Sesja PHP automatycznie
umieszcza w przeglądarce użytkownika cookie zawierające identyfikator,
który służy do jednoznacznego identyfikowania tego użytkownika podczas
odwiedzin na stronie. Przeglądarka wysyła to cookie wraz ze wszystkimi
żądaniami stron z tej witryny, co pozwala PHP na określenie, której z
trwających sesji dotyczy to żądanie. Za pomocą tymczasowych plików
umieszczonych na serwerze PHP śledzi zmienne zarejestrowane w każdej
sesji oraz ich wartości. Mechanizm sesji w PHP działa również przy
wyłączonej obsłudze cookies! Jeśli PHP wykryje, że przeglądarka użytkownikawyłączonej obsłudze cookies! Jeśli PHP wykryje, że przeglądarka użytkownika
nie obsługuje cookies, automatycznie doda identyfikator sesji jako zmienną
łańcucha zapytania do wszystkich względnych odnośników w witrynie, dzięki
czemu będzie on przekazywany do kolejnych stron. Żeby to działało, wszystkie
strony witryny WWW muszą być plikami PHP i w pliku php.ini należy włączyć
opcję session.use_trans_sid i sprawdzić inne ważne parametry:

Session.save_handler = files

Session.save_path = C:\WINDOWS/TEMP

Session.use_cookies = 1

Session.use_trans_sid = 1



Zmienne sesji w PHPZmienne sesji w PHP
Aby przekazać PHP, że ma poszukać identyfikatora sesji lub stworzyć nową,
jeśli żadnej nie znaleziono, należy wywołać session_start. Jeśli podczas
wywołania funkcji zostanie znaleziony identyfikator sesji, PHP przywróci
należące do niej zmienne:

session_start();

Aby utworzyć w sesji zmienną, która będzie dostępna na wszystkich stronach
witryny odwiedzanych przez bieżącego użytkownika, należy wstawić do
specjalnej tablicy $_SESSION, np. tworzymy zmienną pwd:

$_SESSION[‘pwd’] = ‘mypassword’;$_SESSION[‘pwd’] = ‘mypassword’;

Aby ją usunąć:

unset($_SESSION[‘pwd’]);

Aby zakończyć bieżącą sesję, usunąć wszystkie zarejestrowane zmienne i
wyczyścić wszystkie przechowywane wartości:

$_SESSION = array();

session_destroy();

Zmienne sesji można wykorzystać np. do zapamiętania koszyka w sklepie
internetowym.



POZYCJO.OWA.IEPOZYCJO.OWA.IEPOZYCJO.OWA.IEPOZYCJO.OWA.IE



POZYCJO<OWA<IEPOZYCJO<OWA<IE
• Działanie wyszukiwarki opiera się na unikalnym rozwiązaniu PageRank (TM) 

określającym ranking znalezionych stron.

• Oceniane są te strony, do których jest najwięcej odnośników ze stron cenionych 
przez Googla. Oto przykład: link ze strony X do strony Y Google traktuje jako głos 
strony X na stronę Y, następnie analizuje stronę X, czy jest wysoko w rankingu i w 
zależności od miejsca daje odpowiedni priorytet stronie Y, na którą "głosowała" 
strona X.

• Strony zgłoszone do wyszukiwarki zostają zindeksowane poprzez robota wyszukiwarki. 
W przypadku naszej wyszukiwarki do zaindeksowania strony nie są niezbędne tagi 
zawarte w kodzie źródłowym strony, w sekcji <head>. Jednak, aby prezentacja strony w zawarte w kodzie źródłowym strony, w sekcji <head>. Jednak, aby prezentacja strony w 
wynikach wyszukiwania była zgodna z naszymi wymaganiami można je zastosować. 
Główną zasadą konstrukcji stron jest planowanie tworzenia treści zawierających słowa 
kluczowe dla tematu przewodniego strony. Następnie te słowa umieszcza się w tagach 
TITLE, KEYWORDS oraz DESCRIPTIO<. Wyszukiwarka Google nie wymaga 
osobistych zgłoszeń do mechanizmu indeksującego. Googlebot przeszukuje zasoby 
światowego internetu poszukując nowych stron. 

• Odpowiednio przygotować tytuły stron <TITLE> Zawartość elementu TITLE pojawia 
się w wynikach wyszukiwania jako link do znalezionego serwisu. W elemencie TITLE 
wpisz słowa najbardziej charakterystyczne dla treści strony, takie po których strona 
miałaby zostać wyszukana. </TITLE>



POZYCJO<OWA<IEPOZYCJO<OWA<IE
• <META <AME="ROBOTS" CO<TE<T="index, follow"> Tag ROBOTS informuje automaty 

wyszukiwarek, jak mają indeksować serwis. Za pomocą dwóch parametrów określa się, gdzie 
chcemy wpuścić robota i co może indeksować.

• Parametry poleceń:
noindex - zapobiega indeksowaniu strony przez roboty 
index - pozwala robotom indeksować strony www 
nofollow - zabrania robotom indeksowania stron, do których linki znajdują się na stronie 
follow - pozwala robotom indeksować wszystkie strony, do których dotrze poprzez linki na 
odwiedzanej stronie 
noimageindex - zapobiega indeksowaniu grafiki na stronie www - tekst może być indeksowany. 

• Ważna informacja dla wszystkich SEOmaniaków! Jak podaje CNET News.com, podczas niedawnego • Ważna informacja dla wszystkich SEOmaniaków! Jak podaje CNET News.com, podczas niedawnego 
spotkania WordCamp’07 Matt Cutts poinformował, że Google zaczyna traktować podkreślenia 
w adresach (”_”, underscore) tak samo jak myślniki (”-”) - jako oddzielacze słów. Temat jednej 
z najbardziej zażartych dyskusji na forach SEO (”co się lepiej indeksuje? nazwa-pliku.html czy 
nazwa_pliku.html?”) został chyba w ten sposób jednoznacznie zamknięty :)

• Bardziej rozbudowany serwis ma wyższy pagerank

• Tezaurus linków

• Mapy serwisu również ułatwiają pozycjonowanie, np. Google Site Map str 40

• Zgłosić strony do Google Site Map i do poindeksowania.

• W NAGŁÓWKACH I TYTUŁACH STRONY WAŻNE FRAZY KLUCZOWE

• Google zapisuje frazy 1, 2 i 3 słowne – najważniejsze 2 słowne



POZYCJO<OWA<IEPOZYCJO<OWA<IE
• <META <AME="DESCRIPTIO<" CO<TE<T="Oferta hostingowa dla każdego. Serwery 

www, domeny w korzystnej cenie.">
Element DESCRIPTION pojawia się też zaraz po tytule w opisie strony w wynikach wyszukiwania. 
Jeśli tag nie zawiera żadnej informacji lub został pominięty, wówczas wyszukiwarki do opisu strony 
używają pierwszych słów znalezionych na stronie HTML. Najrozsądniejsze wydaje się takie 
skonstruowanie opisu, by wykorzystać najważniejsze słowa kluczowe strony.

• W ukazaniu słów kluczowych pomoże META tag <KEYWORDS>:

• <META <AME="KEYWORDS" CO<TE<T="hosting, poczta, serwer, domena, domeny">
Wraz z rozwojem Internetu wyszukiwarki zaczęły przywiązywać coraz mniejszą wagę do tagu 
KEYWORDS i rozpoczęły przeglądanie treści całych serwisów w poszukiwaniu szukanych fraz. 
Nasza wyszukiwarka przy wyszukiwaniu nie bierze pod uwagę tego tagu jednak można go Nasza wyszukiwarka przy wyszukiwaniu nie bierze pod uwagę tego tagu jednak można go 
wykorzystać - może nieznacznie podnieść pozycje serwisu w innych wyszukiwarkach.

• <META <AME="ROBOTS" CO<TE<T="index, follow"> Tag ROBOTS informuje automaty 
wyszukiwarek, jak mają indeksować serwis. Za pomocą dwóch parametrów określa się, gdzie 
chcemy wpuścić robota i co może indeksować.

• Parametry poleceń:
noindex - zapobiega indeksowaniu strony przez roboty 
index - pozwala robotom indeksować strony www 
nofollow - zabrania robotom indeksowania stron, do których linki znajdują się na stronie 
follow - pozwala robotom indeksować wszystkie strony, do których dotrze poprzez linki na 
odwiedzanej stronie 



POZYCJO<OWA<IEPOZYCJO<OWA<IE
• PISAĆ  SERWIS  I<TER<ETOWY  TAK,  ŻEBY  ZE  WZGLĘDU  <A  SWOJĄ  I<TERESUJĄCĄ  

TREŚĆ  SAM  SIĘ POZYCJO<OWAŁ!

• Opisać serwis np. na Wikipedii, która jest dobrze pozycjonowana

• Opisywanie rysunków i nadawanie im tytułów

• Program wymiany linków – uwaga może być tępiony przez Google: 
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66356

• Zarejestrować nową stronę w przeglądarkach zgodnie z:

• www.google.pl -> Wszystko o Google -> Zgłaszanie witryn:

• www.onet.pl -> http://szukaj.onet.pl/dodaj/dodaj.html, 

• www.wp.pl -> http://szukaj.wp.pl/index.html -> Dodaj stronę. • www.wp.pl -> http://szukaj.wp.pl/index.html -> Dodaj stronę. 

• Zarejestrować domenę vending.biz.pl 

• Cyklicznie odświeżać w indeksowaniu strony



Pozycjonowanie stronPozycjonowanie stron
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