
Wprowadzenie. 

Więc chcesz zbudować własną stronę internetową? To cudownie! Istnieje wiele mitów na temat 

trudności w budowie stron internetowych, ale pocieszające jest ,że każdy kto ma komputer i dostęp 

do internetu może tworzyć witryny internetowe! Mam nadzieję ,że po zakończeniu tego tekstu 
dowiesz się dużo więcej na ten temat. 

Twoje oczekiwania 

Prawdopodobnie masz wiele oczekiwań wobec tego kursu. Podstawowe informacje o tym ,czego 

należy się spodziewać, znajdziesz w każdej części tego kursu. Czego możesz się spodziewać? 

 Kompletny przewodnik po projektowaniu stron internetowych i ich rozwijaniu  

 Łatwe do wykonania kroki dostarczane w miarę możliwości i zawsze w logicznym formacie  

 Zaawansowane zagadnienia omawiane w prostych słowach w celu zmniejszenia 
nieporozumień 

Czym ten kurs nie jest? 

 Podręcznikiem ze szczegółowymi informacjami . 

 Szybkim przewodnikiem, ponieważ jakość i głębia są ważniejsze niż szybkość  

 Nie zagłębia się prosto w kodowanie ,ale podkreśla to co powinieneś wiedzieć w pierwszej 
kolejności. 

Zrozumienie podstaw Sieci 

Czy możesz wyobrazić sobie świat bez Internetu? Nie istniałby  dostęp do potężnego Google’a, żadnych 

informacji przechowywanych w Wikipedii, a także możliwości szybkiego kontaktu z osobami  za 

pośrednictwem e-maila , social mediów czy komunikatorów internetowych. My, jako członkowie 

nowoczesnego społeczeństwa, uzależnieni od Internetu do wszystkiego, co robimy z nowymi 

przyjaciółmi z całego świata. Niektóre firmy są całkowicie zarządzane przez Internet bez fizycznej 

obecności! Podczas tworzenia stron internetowych , powinniśmy mieć podstawową wiedzę na temat 
historii i technologii, która ma na celu utrzymanie ruchu w sieci. 

Co to jest Internet? 

Internet i sieć WWW to dwie różne rzeczy. Internet składa się ze sprzętu (myślimy o nich jako 

komputerach) i ma wiele kabli prowadzących w różnych kierunkach utrzymując stałą komunikację z 

innymi maszynami podłączonymi do sieci. Internet obsługuje wszystko co zostanie w nim 

uruchomione. WWW jest oprogramowaniem  i przechodzi szereg procesów umożlwiających wysyłanie 

i odbieranie informacji, które są kontrolowane przez zachowanie ludzi ich używających. Ponieważ 

budujemy stronę internetową, skoncentrujemy się wyłącznie na sieci WWW.  

Wyjaśnione 

Do World Wide Web możemy się odnosić jako Sieci lub WWW, gdzie znajduje się www na początku 

adresu internetowego. Informacja jest przekazywana przez Sieć przy użyciu różnych metod, każda 

metoda transferująca informacje w swój konkretny sposób nazywana jest protokołem. Nie 

potrzebujesz znajomości specjalistycznego języka, ale  możesz używać regularnie tych protokołów  

 



 

 

Kiedy przechodzisz do swojej ulubionej witryny, korzystasz z protokołu HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol), co oznacza , że żądasz informacji  a strona wysyła je do ciebie. Kiesy przesyłasz swó j projekt 

do Sieci, używasz File Transfer Protocol (FTP), który pozwala pobieranie plików z komputera i 

umieszczanie ich w Internecie. wreszcie, jeśli coś kupisz przez  Sieć , witryna będzie zachowywać 

wszystko w tajemnicy przed wzrokiem podglądaczy, używając  HTTPS („S” oznacza „bezpieczne”). Kiedy 

są one w użyciu, można zobaczyć ich magiczną pracę. Jeśli masz otwarte okno przeglądarki, spójrz na 

pasek adresu. Zauważysz , być może po raz pierwszy ,że przed  ://www , wskazującym adres twojej 

witryny, znajduje się akronim, taki jak http, https czy ftp, co wskazuje na protokół używany przez 
przeglądarkę. Dość proste, prawda? 

Miejsce ,w którym znajduje się witryna, nazywane jest hostem lub serwerem (tzn. komputerem 

obsługujący obsługuje informacje z twojego komputera). Podobnie, komputer który uzyskuje dostęp 

do strony za pośrednictwem przeglądarki jest nazywany klientem (jak klient z Internetu). Informacja 

jest wysyłana, na żądanie, po linii telefonicznej do twojego komputera, tak aby przeglądarka mogła się 
przyjrzeć temu i zacząć działać 

 

Komputery współdziałają ze sobą , podobnie jak dwie osoby rozmawiające przez telefon; informacje 

są wymieniane przez komputer a miejsce w którym są dane rzeczy  jest hostowane. Rzeczy robią się 
ciekawsze, kiedy przeglądarki wzbogacą  konwersację i elementy pojawią się na ekranie! 

Strony internetowe i Przeglądarki 

Strona internetowa jest zbiorem dokumentów, obrazów, i innych cyfrowych mediów, które zapisano 

specjalnie dla Sieci, tak ,że są dostępne do podglądu w przeglądarce. Wszystkie strony internetowe są 

dostępne poprzez adresy stron internetowych, które przekierowują końcowego użytkownika do 

miejsca gdzie znajduje się sama strona. Strony internetowe są łączone poprze hiperlinki. Kliknij w taki 

link, a zostaniesz przeniesiony z jednej strony do innej. Prawdopodobnie używasz hilerlinki setki razy 



nawet o tym nie wiedząc. Linki mogą albo odnosić się do inne strony wewnątrz tego samego serwisu 

lub łączyć się ze stroną zewnętrzną. 

Wyjaśnione 

Adresu stron internetowych istnieją ponieważ są łatwiejsze do zapamiętania niż adresy IP. Adres IP  jest 
„rzeczywistym” adresem jakich komputery używają dla stron internetowych i jest szeregiem cyfr.  

Prawie na pewno używałeś przeglądarki internetowej, czy było to IE, Firefox, Opera, Safari czy Chrome 

lub jakąś inną. Przeglądarka jest kawałkiem oprogramowania jakiego używasz  do oglądania stron 

internetowych, a przeglądarka zazwyczaj ma szeroki zakres narzędzi i wsparcie dla różnych technologii 

w Sieci. Bez przeglądarki, Internet z pewnością nie byłby tak bogaty i kontekstualny tak jak dzisiaj.  

Istnieje wiele przeglądarek internetowych, ale odkryjesz ,że  większość użytkowników korzysta z jednej 

z przeglądarek desktopowych opisanych powyżej lub korzysta z przeglądarek mobilnych na komórkach 

lub urządzeniach przenośnych. Przeglądarki pobierają dokumenty tekstowe , które zostały specjalnie 

sformatowane dla Sieci i używają tej informacji do formatowania aby zdecydować  jak storna pojawi 

się  wizualnie. Możesz zobaczyć to w praktyce : Przejdź do jakiejś strony internetowej Kliknij prawym 

przyciskiem kliknij na ekranie i wybierz Pokaż źródło strony  z menu aby zobaczyć co się dzieje za 

kulisami. To co widzisz jest kodem strony. Kod jest definiowany jako elementy dokumentu, które 

wyjaśniają i decydują o sposobie wyświetlania strony. Kiedy mówimy o rozwoju stron internetowych, 

większość kodu odnosić się do znaczników ponieważ oznacza elementy strony mają specjalne 

formatowanie. Kiedy po raz pierwszy spojrzysz na kod strony, prawdopodobnie pomyślisz ,ze wygląda 

obco i myląco. Ze wszystkimi tymi dziwacznymi kawałkami umieszczonymi w całym dokumencie, kod 

wcale nie ma dla Ciebie sensu. Jednak, kiedy przyzwyczaisz się  do tych informacji, zauważysz ,że 

wszystko ma swój cel. teraz gdy wiesz  jaka jest strona internetowa, i jak wszystko przemieszcza się 

między komputerem, przeglądarką i miejscem przechowywania dokumentów online, zajmiemy się  

tym co czyni stronę idealną. W końcu nie chcesz aby twoja strona wyglądała strasznie; chcesz aby 
wyglądała dokładnie jak sobie wyobrażasz! 

Dziesięć Kroków do Kreatywności Zen 

Krok w tworzeniu tego ,co można nazwać idealną stroną domową, jest dość prosty . Jednak , tworzenie 

stron internetowych jest kunsztownym i artystycznym procesem ponieważ  wymaga czasu i wysiłku. 

Musisz nie tylko nauczyć się  przyswajać te umiejętności, ale także być w stanie wdrożyć je w taki 

sposób aby Twoja witryna miała długą żywotność w nadchodzących latach . Stworzone zostało 10 słów, 
aby określić istotę tego , co tworzy idealna strona internetowa.  

Te dziesięć słów to 

1.Zdolność 

2.Wydajność 

3.Prostota 

4.Atrakcyjność 

5.Funkcjonalność 

6.Zgodność 

7.Elastyczność 

8.Dostępność 

9.Użyteczność 

10.Rozszerzalność 

 

Zdolność 



Co decyduje o możliwościach tworzenia strony internetowej lub o tym ,że przeglądarka może 

prawidłowo i łatwo wyświetlać tę witrynę? Odpowiedź jest prosta : standardy, zasady i historia. bez 

podstawowego zrozumienia tego co się dzieje przy tworzeniu witryny internetowej, ani twórca stron 

ani przeglądarka nie mogą być pewni, że rzeczy będą wyglądały i szły zgodnie z planem. Szczytem 

większości nauk jest eksperymentowanie i edukacja, a tworzenie dla internetu nie jest wyjątkiem od 

tej zasady. Przez naukę o szerokim zakresie tematów, uzyskujesz bardzo silny wgląd w to jak działają 

rzeczy, jakie błędy zostały popełnione w przeszłości i jak uniknąć wpadania w  te pułapki. Niezliczone 

bogactwo wiedzy jest dostępne dla kogoś, kto chce tworzyć witrynę internetową, a zrozumienie 

istniejących standardów pozwoli ci stać się bardziej doświadczonym w tym temacie.  

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Zdolności 

 

 Czy rozumiesz  w jaki sposób przeglądarka internetowa sprawia ,że witryna wygląda tak jak 

wygląda? 

 Czy nauczyłeś się wystarczająco dużo na temat różnych języków, aby zdecydować z którego 

skorzystasz? 

 Czy korzystasz z innych materiałów, oprócz tego? 

 Czy po ukończeniu każdej części czujesz się dobrze z tym czego się nauczyłeś? 

 Czy wiesz ,że możesz uzyskać wsparcie dla większości Twoich pyta online za darmo?  

 

Wydajność 

 

Ostatnia rzecz ,z jaką chce się zetknąć twórca strony to nagły brak pomysłu lub motywacji do 

wprowadzenia słów w czyny.  Wielu ludzi chciałoby po prostu wskoczyć prosto do procesu i zacząć 

robić samemu stronę internetową ,ale wkrótce pojawiają się problemy, jeśli nie wiesz co dalej. Aby dać 

Ci możliwie najlepszy start zanim przejdziesz do kodowania, omówimy co musisz zrobić  zanim 

zaczniesz fizycznie łączyć strony razem. Możesz być zajęty, ale wiedza o tym co budujesz jest ważne. 

My mamy takie podejście, ponieważ nie chcesz skończyć z filozofią „tworzę teraz  , myślę później”, 

która przychodzi kiedy próbujesz przelać swoje pomysły w projekt. Nic nie zastąpi dobrego planu 

działania, którego możesz potem użyć jako punktu odniesienia  (rozpoczęcia) projektu. Daje to 

dodatkowe korzyści, gdyż możesz śledzić postęp i zredukować szansę, ze zapomnisz o czymś ważnym.  

W końcu,  jaki architekt zbudowałby dom nie wiedząc ile pokoi lub podłóg wymaga  

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Wydajności 
 

 Czy zdecydowałeś jakiej kategorii stronę chcesz stworzyć z nami? 

 Czy zdajesz sobie sprawę z innych stron konkurujących o Twoich użytkowników? 

 Czy wiesz jak i jesteś przygotowany do współdziałania z użytkownikami? 

 Czy zastanawiałeś się nad tym, jak chcesz aby Twoje strony były określane? 

 

Prostota 

Nikt nie lubi bałaganu i nikt nie lubi zadań, które są skomplikowane lub frustrujące. Prostota jest 

kluczem do uniknięcia kłopotów przy budowie witryny.   Nie mam na myśli  projektów 



minimalistycznych, daleko nam do tego. Kiedy zaczynasz tworzenie , twoim zamiarem jest  utrzymanie 

minimalnego wysiłku jaki musisz włożyć aby osiągnąć pożądany efekt. Na przykład jeśli masz dwa 

równe projekty a jeden z nich jest o połowę mniejszy i wymaga mnie wysiłku w tworzeniu, dlaczego 

miałbyś wykonać więcej pracy i więcej zarządzania stroną niż to konieczne? Później, pokażemy Ci jak 

radzić sobie z irytującymi dziwactwami, które możesz napotkać jeśli masz rozbudowaną stronę, trudną 
do zarządzania. 

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Prostoty 

 

 Czy wiesz jak zredukować błędy na stronie przez walidację strony? 

 Czy możesz określić jaki język dla Sieci będzie dla Ciebie najlepszy? 

 Czy możesz oddzielić warstwę projektu dla poprawy zarządzalności? 

 Czy wiesz jakie elementy języka najlepiej wyjaśnią  jego zawartość? 

 Czy wiesz wystarczając dużo o wybranym języku aby wykonać dobrze pracę? 

 

Atrakcyjność 

Każdy (w tajemnicy) kocha  piękną witrynę internetową. Jest całkiem możliwe, aby dojść na szczyt, 

starając się uczynić swój projekt wyjątkowo eleganckim, ale nawet niektóre minimalistyczne strony 

internetowe mogą osiągnąć element piękna, która sprawia ,że inni jej zazdroszczą. Dostarczenie dobrej 

witryny jest kluczowym czynnikiem, ale z pewnością nie jedynym powodem dla którego użytkownicy 

odwiedzą Twoją stronę. Kluczem do sukcesu każdej witryny jest jej wewnętrzna wartość, składająca 

się z usług i produktów jakie oferujesz. W końcu większość ludzi nie odwiedza witryny internetowej z 

zamiarem umieszczenia jej w rankingu, ale aby dowiedzieć się  co masz do zaoferowania i zapoznać się 

z jej zawartością, która ich do tego nakłania. Można więc zapytać dlaczego atrakcyjność jest tak ważna, 

jeśli nie można przyciągnąć odwiedzających. Cóż prosta odpowiedź jest taka ,że dobry design może 

pomóc zwiększyć  przyjemność , gdy ktoś wychodzi z przeglądania twojej strony, co może mieć 

kluczowe znaczenie dla uzyskania regularnych odwiedzin na stronach które tworzysz. Powinieneś być 

jednak ostrożny, pamiętając ,że nie można zadowolić wszystkich. Powinieneś próbować tak mocno jak 

to możliwe aby Twoja strona internetowa był miejscem, gdzie ludzie poczują się jak w domu, ale zawsze 
będzie grupa niezadowolonych. 

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Atrakcyjności 
 

 Czy Twoja strona wygląda ładnie dla Ciebie, Twoich przyjaciół i  odwiedzających? 

 Czy odebrałeś komplementy za dobrze wykonany projekt? 

 Czy czujesz ,że są obszary gdzie Twój projekt można by jeszcze poprawić? 

 Czy zastanawiałeś się jak Twoja strona wygląda z punktu widzenia daltonisty? 

 

Funkcjonalność 



Większość  witryn internetowych należy do jednej ,z dwóch kategorii : witryny statyczne bez zawartości 

interaktywnej i witryny dynamiczne umożliwiające odwiedzającym więcej niż tylko klikanie i przejście 

do innej strony, oferując efekty specjalne, dopasowaną zawartość i dużo więcej. Strony statyczne służą 

jako punkt odniesienia do tego, czego użytkownicy  mogą się spodziewać po pierwszych wejściach na 

Twoją stronę ( zaczniemy budowę o strony statycznej). Jednak nie powinieneś lekceważyć wartości 

rozszerzonej funkcjonalności strony internetowej gdy masz taką możliwość. Funkcjonalność może 

występować w wielu formach i może być implementowana przez wiele technologii, ale pamiętaj że 

funkcjonalność musi odpowiadać celowi Twojej strony. Wszelkie dodatki do interfejsu, które będą 

kolidować z użytkowaniem powinny być wyłączone poza projekt. Kluczem do  funkcjonalności jest 

spójność, więc należy używać najlepszego osądu dla zdecydowania co należy umieścić lub pominąć, co 

oznacza ,że będziesz spędzał dużo czasu na podejmowaniu decyzji.  

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Funkcjonalności 
 

 Czy Twoja stron wymaga dodania elementów interaktywnych? 

 Jakiego rodzaju interaktywności byłyby rzeczywiście przydatne odwiedzającym? 

 Myślałeś o tym co mogłoby się wydarzyć gdyby funkcjonalność byłaby niedostępna? 

 Czy byłbyś chętny na zastosowanie istniejącego oprogramowania aby uprościć dodawanie 
funkcjonalności na stronę? 

 

Zgodność 

Czy nienawidzisz kiedy sprawy  zaczynają się komplikować bez uprzedzenia? Na pewno! Podczas 

budowania swojej witryny możesz zauważyć ,że wiele czynników może wpływać na kształt projektu. 

Niestety  żadna łatwa naprawa nie rozwiązuje problemów, które różnią się między przeglądarkami, 

użytkownikami  i potrzebami, ale można nauczyć się radzenia sobie z problemami, minimalizując 

szanse na wystąpienia niepowodzeń. W ten sposób gdy coś pójdzie nie tak, można wyczyścić bałagan 

z jak najmniejszymi kłopotami jak to możliwe. Sprzątanie bałaganu jest jednym z kroków, które 

większość ludzi chciałaby zrobić, ale korzyść z zapewnienia zgodności oznacza ,że będziesz mógł lepiej 

ocenić gotową witrynę internetową. Co ważniejsze, będziesz w stanie poradzić sobie z potencjalnymi 
problemami , które mogą wystąpić w przyszłości, przy minimalnym wysiłku. 

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Zgodności 
 

 Co dzieje się , gdy ktoś napotka błąd na jednej z Twoich stron? 

 Czy Twoja witryna działa w przeglądarkach takich ja Firefox, Chrome, Safari czy Opera?  

 Jesteś świadom wojen producentów przeglądarek? 

 Czy wszystkie strony serwisu są poprawnie napisane i wolne od błędów? 

Czy wiesz jak sprawdzić, naprawić  i rozwiązać problemy z witryną? 

Elastyczność 



Ten krok w procesie ma wiele wspólnego z poprzednim (zgodnością), ale należy wziąć pod uwagę  

oryginalne różnice. Aby zdefiniować elastyczność, ważne jest zadanie sobie pytania : „Czy czuję się 

szczęśliwy?” Być może to banał, ale to pytanie jest poprawne. Elastyczność w każdym znacznie tego 

słowa definiuje zdolność witryny do degradacji elegancko. Oznacza to ,że jeśli pewna technologia nie 

jest dostępna, twoja cała praca zamiast rozpaść się na oczach użytkowników , lub zablokować tych 

użytkowników, strona trochę pomiesza, ponarzeka i kontynuuje. Myśl o tym procesie jako dającemu 

Twojej witrynie i odwiedzającym trochę godności  : strona może nie wyświetlać wszystkich fanaberii 

,ale ważne ,że nadal działa. 

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Elastyczności 

 

 Czy upewniłeś się ,że elementy wtyczek takie jak animacje Flash mają alternatywę? 

 Jeśli styl, skryptowanie lub obrazy są wyłączone, strona będzie działać poprawnie?  

 Czy twoja strona obsłuży ludzi, którzy maja starsze przeglądarki? 

 Co się stanie, jeśli ktoś oglądać będzie Twoją stronę na telefonie komórkowym? 

 

Dostępność 

Strona doskonała jest trudna do osiągnięcia, ale doskonały odwiedzający też nie jest możliwy  do 

znalezienia, ponieważ każdy jest inny. Użytkownicy mają różne wymagania, potrzeb, oczekiwani i 

umiejętności. Wszystko to wiąże się ze złożoną sytuacją w wyniku której wiele osób czuje się nieswojo 

próbując rozwiązać problem. Proces udostępniania witryny w sposób wyraźny wiąże się z dbaniem o 

odwiedzających, którzy mogliby mieć jakieś upośledzenie , które mogłoby utrudnić im przeglądanie 

witryny. Przy tworzeniu witryny internetowej jest wiele rzeczy które trzeba wziąć pod uwagę, ale przy 

odrobinie praktyki i zrozumienia tego co istotne, można uczynić witrynę   łatwą w obsłudze prawie dla 
każdego.  

 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Dostępności 

 

 Czy zdajesz sobie sprawę z różnych rodzajów niepełnosprawności mających wpływ na 

użytkowników witryny? 

 Jakie kroki podjąłeś aby niepełnosprawni  mogli przeglądać Twoją witrynę? 

 Znasz kogoś ze stopniem niepełnosprawności kto mógłby przetestować Twoją stronę? 

 Sprawdziłeś czy strona nie używa ramek lub innych szkodliwych funkcji? 

 

Użyteczność 

Zastanawiałeś się kiedyś, podczas odwiedzin na stronach internetowych, dlaczego ich twórcy sprawili 

,że były tak trudne w użyciu? Te obawy istnieją od lat i są plagą World Wide Web do dnia dzisiejszego. 

Użyteczność jest niewiarygodnie ważnym krokiem do nauki przez doświadczenie. Każda osoba 

spodziewa się czegoś innego od doświadczenia ,ale musisz rozważyć  co najbardziej odpowiada 

największej liczbie użytkowników. Zrozumienie sposobu podejmowania decyzji przez użytkowników i 



uczenia się konwencji pozwoli ci być empatycznym wobec ludzi, których próbujesz przyciągnąć do 

swojej witryny. Kluczem do efektywnej użyteczności jest sprawienie aby wszystko wydarzało się wtedy 

, gdy ludzie oczekują ,że się pojawi i zawsze używać terminologii jakiej oczekują. Ludzie muszą być w 

stanie wykorzystać jak najmniej mocy umysłowej, ponieważ decydują o tym, czy ktoś pozostanie na 

swojej stronie czy nie. 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Użyteczności 

 Czy Twoja strona jest łatwa w nawigowaniu? Czy użytkownicy szybko odnajdują treść lub

funkcje?

 Czy sprawdziłeś ,że projekt nie koliduje z użytecznością?

 Czy udostępniasz wiele sposobów nawigowania po serwisie?

 Czy przeprowadziłeś badania użyteczności aby sprawdzić czy są problemy z nawigacją”

Rozszerzalność 

Zakończenie projektowania i kodowania nie będzie zakończeniem procesu. Twoja witryna będzie 

trwającym procesem dodawania nowych treści, tworzenia nowych sekcji czy starania się o nowych 

odwiedzających. Sukces witryny jest zdefiniowany dosłownie przez liczbę  odwiedzających w sposób 

ciągły. Rozszerzalność ma zatem dwie formy : pierwsza to poprawa zarówno projektu jaki i zawartości 

witryny , a także usuwanie błędów i dodawanie nowych funkcjonalności przez cały czas. druga forma 

obejmuje sztukę marketingu i SEO która dotyczy nie tylko zwiększenia zainteresowania witrynami ,ale 

także ilości odwiedzających, zwłaszcza gdy strona internetowa bez odwiedzających jest uważana za 

nieistniejącą! 

Wypróbuj Sam! : Sprawdzanie Użyteczności 

 Czy znasz social networking i sposoby sprzedaży na stronie internetowej?

 Czy Twoja witryna pojawia się w wyszukiwarkach z umiarkowanym wzrostem pozycji?

 Jakie masz plany na przyszłość aby poprawić swoją witrynę internetową?

 Czy otrzymałeś jakieś informacje zwrotne od użytkowników dotyczące życzeń co do
przyszłych wersji

Wyjaśnione 

Pamiętaj ,że powyższe pytania mają jedynie na celu pomyślenie o ukończonych stronach 

internetowych. Tworzysz swoją pierwszą stronę ,więc te pytania będą naprawdę przydatne dla 

rozważenia po jej zakończeniu. 



 



Jakiego rodzaju witryny internetowe chcesz 

Zanim będziesz mógł usiąść i rozpocząć publikowanie swojej witryny , musisz mieć pomysł na to ,co 

chcesz osiągnąć. Istnieje wiele różnych stron , a każda ma swoją rację bytu. Niektóre witryny są osobiste 

i mają wyłącznie na celu dostarczanie rozwiązań wspólnych problemów lub wymianę doświadczeń ze 

światem. Inne witryny są zorientowane biznesowo, ze szczególnym naciskiem na zarabianie pieniędzy, 

dostarczając produktów i usług. Zanim nauczysz się  kodu, który przyniesie ci fizyczny projekt, musisz 

naprężyć muskuły i wymyślić pomysły, rozkład i funkcjonalności, które chciałbyś uwzględnić w sowim 

produkcie końcowym. Nawet jeśli nie jesteś najbardziej kreatywnym człowiekiem, możesz łatwo 

zdefiniować swoje cele i cele projektu przy pomocy różnych modeli rozwoju i inspirujących zasobów 

(nie martw się, nie jest to tak skomplikowane jak się wydaje). W tej części dowiesz się : 

 Jak ukształtować swój pierwotny pomysł w coś potencjalnie użytecznego 

 Gdzie znaleźć i naszkicować inspirację dla swojego projektu i   funkcji  strony 

 Podstawowa informacja o architekturze i tworzeniu projektu 

Kim Jesteś? 

Pierwszym krokiem w zrozumieniu tego , jakiego rodzaju stronę chcesz stworzyć, jest zdobycie wiedzy 

na temat rozumowania i motywowania Twoich wyborów. Kiedy podejmujesz jakiś projekt, który 

wymaga kreatywności, na każdą decyzję  wpłynie szereg czynników, które musisz wziąć pod uwagę. 

Skupimy się na sposobie postrzegania Ciebie i innych , co pomoże  Ci określić dlaczego wybrać tą 

konkretną metodę a nie inną. Zrozumienie tego może pomóc Ci stworzyć coś, co zaspokoi potrzeby i 

opnie innych osób wokół Ciebie. 

Twoje Wewnętrzne Procesy 

Chociaż możesz wziąć udział w procesie kreatywny, wierząc ,że masz otwarty umysł. istnieje  szereg 

zmiennych pracy mózgu, które będą mogły wpływać na zdolność podejmowania decyzji. Czasami, te 

zmienne są tak proste jak wcześniejsze  koncepcje dotyczące użytkowników. Na przykład, wielu ludzi 

ma błędne przekonanie o potrzebach osób niepełnosprawnych; w innych przypadkach ludzie mogą 

wierzyć integracja określonej usługi przyniesie korzyści użytkownikowi końcowemu, co w 

rzeczywistości będzie miało odwrotny skutek. Może pomóc Ci zachować otwarty umysł, jeśli będziesz 

pamiętał, że każdy widzi rzeczy inaczej. 

Kim jesteś? 

Samoanaliza jest czymś, co wielu ludzi tworzących strony pomija. Zastanawiając się na swoimi 

metodami, możesz włączyć się w proces podejmowania decyzji. Czasem dokonujesz wyborów opartych 

na niczym innym jak tylko osobiste preferencje. Choć może to działać, jeśli witryna jest przeznaczona 

wyłącznie do oglądania, należy rozważyć test czy ludzie będą oceniać to czy podoba im się to co 

zrobiłeś. Celem  tego zadania jest umożliwienie Ci zdecydowanie , czy pomysł jak masz na witrynę, jest 

coś wart!  Budowanie witryny do świetna okazja do bycia kreatywnym, zrobienia czegoś co możesz 

pokazać, i potencjalnie może cieszyć przez wiele lat; jednak słaba koncepcja może zaszkodzić Ci w 

dłuższej perspektywie, zwłaszcza jeśli witryna jest trudna w nawigacji lub zawiera wiele informacji 

wrażliwych na czas, ale nigdy nie była aktualizowana. Z pewnością nie powinieneś być defensywny w 

tym zakresie, ale zrozumienie tego co jest unikalne w Twoim pomyśle, pomoże w pracy koncepcyjnej 

nad projektem. 

Wypróbuj Sam : Samoanaliza 

Jeśli masz już kilka pomysłów które chciałbyś przedstawić do testów, zadaj sobie poniższe pytania. 

Nawet jeśli zaczniesz się męczyć, częściej to robiąc możesz pomóc uniknąć marnowania czasu na coś, 

co w ostatecznym rozrachunku nie przyniesie żadnych korzyści, odwrotne skutki lub jest po prostu 



głupie. Wstrzymaj to co robisz, wyjmij długopis i kawałek papieru, skoncentruj się na swojej witrynie i 

zastanów nad poniższymi pytaniami: 

 Dlaczego uważam ,że ta witryna jest dobrym pomysłem? 

 Dlaczego muszę to wspierać? 

 Czy inni ludzie zgadzają się ze mną? 

Chcesz zakończyć to działanie, rozważywszy uzasadnienie swojego pomysłu i czy prawdopodobnie 

osiągnie sukces. Zastanówmy się nad pytaniami i zobacz jako możesz na nie odpowiedzieć. Poniższe 

przykłady odnoszą się do Twojej witryny, więc pamiętaj  o tym ,że nie jest to lekcja filozofii i nie 

chcemy przemyśliwać pytań. Mam nadzieję, że poniższe przykłady  pokażą Ci różne odpowiedzi ,jakie 

możesz podać i pomogą podjąć decyzję skąd pobrać kolejny pomysł. Wykorzystamy pomysł z 

przykładem witryny dla kolekcjonerów znaczków, dzięki czemu zobaczysz jakie rzeczy mogą być 

ważne 

Wyjaśnione 

Pamiętaj ,aby przemyśleć wszystkie zalety i wady tworzenia witryny dla Twojego pomysłu; chcesz aby 

po zakończeniu tego tekstu, Twoja witryna była w stanie zaoferować wszystko co chcesz i okazała się 

wielkim sukcesem (z wieloma odwiedzającymi !!!) 

P: Dlaczego uważam ,że to dobry pomysł? 

 Korzystanie z tej witryny może potencjalnie rozszerzyć moją własną kolekcję znaczków 

 Mój zbiór znaczków może zainteresować ludzi, których nigdy wcześniej bym nie spotkał 

 Zawsze chciałem stworzyć stronę  ,ale nigdy nie miałem wcześniej okazji 

P: Dlaczego muszę to wspierać? 

 Istnieje wielu kolekcjonerów znaczków ,więc interes publiczny powinien być wysoki 

 Były prośby o taką usługę , którą zamierzam zaoferować na tej stronie, 

 Inna witryna ,która kupuje i sprzedaje znaczni zarobiła fortunę 

P: Czy inni ludzie zgadzają się ze mną? 

 Cóż , inne osoby zainteresowane znaczkami poparłyby powstanie takiej strony 

 Dzięki dedykowanej witrynie można przyciągnąć więcej osób zaangażowanych w to hobby 

 Mój przyjaciel ma bloga na ten temat i codziennie odwiedza go mnóstwo osób 

Jeśli moja odpowiedź, lub dowolna odpowiedź jaką wymyśliłeś, sprawią ,że „ta witryna ma prawdziwy 

potencjał aby być czymś wspaniałym”, wtedy jesteś gotów by kontynuować. Jeśli nie, warto powtórnie 

rozważyć pomysł. Jeśli chcesz utworzyć stronę osobistą, dla siebie i swojej rodziny, co jest idealnym 

powodem do utworzenia witryny i nie wymaga  dużej liczby odwiedzin, możesz kontynuować 

Jak myślisz? 

Każda decyzja jaką podejmujesz w trakcie tworzenie witryny, wynika z różnych pytań jakie sobie 

zadajesz. Możesz podzielić je na krótkie posumowania i te proste pytania – i – odpowiedzi mogą pomóc 

ci w podjęciu decyzji, kiedy jeden z pomysłów jest dobry. Biorąc pod uwagę  powyższe i ważąc plusy 

i minusy każdego z nich, możesz postępować zgodnie z tym co postanowiłeś, bez obawy że wybór czy 

decyzja jaką podjąłeś  okaże się  nieuzasadniona lub niewyjaśniona w przyszłości. Tak więc, przerwij 

czytanie i odpowiedz na pytania bardziej szczegółowo. Pamiętaj aby zapisywać swoje odpowiedzi. Po 

udzieleniu odpowiedzi, musisz zdecydować co chcesz robić ze swoją wityną. 

Wypróbuj sam ; Teoria Myślenia 



Powinieneś zadać sobie kilka pytań kiedy rozważasz potencjalne pomysły na swoją stronę 

 Kto? Kto odniesie korzyści z Twojego pomysłu (oprócz Ciebie) 

 Co? Co sprawiło ,że jest to dobry pomysł 

 Gdzie? Określ czy i gdzie Twój pomysł został pomyślnie wdrożony 

 Kiedy? Określ ile czasu zajmie od wdrożenia pomysłu do uzyskania wyników 

 Dlaczego? Zastanów się , dlaczego powinieneś używać tej  a nie inne metody 

 Jak? Zastanów się jak należy wdrożyć Twój pomysł? 

 Hmm? Spróbuj określić czy Twój pomysł ma sens; jeśli nie , należy rozważyć jego powtórne 

przejrzenie. 

To ćwiczenie pomoże nie tylko w podejmowaniu decyzji, jaki pomysł wdrożyć w witrynie od samego 

początku, ale również pomoże Ci w podejmowaniu decyzji projektowych i wymyślaniu pomysłów na 

poprawę witryny podczas aktualizacji  Ważne jest aby opierać każdą decyzję na potrzebach 

odwiedzających, w przeciwieństwie do swoich potrzeb (zwłaszcza jeśli witryna jest zorientowana na 

biznes) Nawet jeśli Twoim jedynym celem jest stworzenie strony rodzinnej, nadal musisz brać pod 

uwagę inne osoby, które odwiedzą witrynę. Internet jest miejsce publicznym; po umieszczeniu witryny 

będzie ona dostępna dla każdego, więc chcesz stworzyć jak najlepsze wrażenie. Przejdźmy do praktyki 

,biorąc pod uwagę pierwszy punkt Twojej samoanalizy.  Teraz musisz zdecydować co zrobić ze swoim 

pomysłem i sfinalizować plany stworzenia ekscytującej witryny! Weź kawałek papieru i kontynuujmy 

pomysł z kolekcją znaczków pocztowych 

 

Idea ? : Pokazanie kolekcji znaczków pocztowych 

Kto? : Zapaleni zbieracze i eksperci 

Co? : Podzielenie się moim zbiorem ze światem 

Gdzie? : Inne strony , które kupują sprzedają znaczki 

Kiedy? Kiedy mówi się o mojej wspaniałej stronie  

 

Jak? : Galeria znaczków może zostać kliknięta po szczegóły 

 

Hmm? : Unikalny pomysł, więc go zrealizujmy! 

 

 

Jaki rodzaj witryny? 
 

Wiesz już jaki przedmiot chcesz umieścić w witrynie; teraz musisz zdecydować jaki typ strony chcesz 

stworzyć. Na przykład, czy chcesz stworzyć witrynę komercyjną do sprzedaży produktów, blog dla 

omówienia swojego punktu widzenia  ze światem lub galerię pokazującą zdjęcia? Masz wiele różnych 

opcji; Przejdziemy przez te opcje aby pomóc Ci podjąć decyzję. Choć jest to duża decyzja do podjęcia, 

pamiętając o tym czego się nauczyłeś  się poprzednio, powinieneś wyciągnąć najlepszy wniosek. Chcesz 

wybrać typ witryny , która najlepiej zaspokoi Twoich użytkowników w oparciu o Twój pomysł, Na 

przykład, jeśli chcesz miejsce do sprzedaży szalików, potrzeba witryny komercyjnej. Omówimy 15 

różnych przykładowych typów stron aby pokazać różne obszary Sieci , na jakie możesz chcieć się 

nakierować. Jeśli wszystko co masz na tym etapie jest pomysł  „Chcę tylko stworzyć witrynę 

internetową”, wtedy będzie to  doskonały czas aby podjąć decyzję o kierunku. Będziesz miał możliwość 

ponownego zapoznania się z wyborem później kiedy nadejdzie czas dodawania funkcji, których 

spodziewają się znaleźć ludzie. Nie tylko to, dowiesz się o niektórych popularnych pakietach jakich 

możesz używać do takich spraw jak blogowanie i dodawanie innych unikalnych funkcji do witryny bez 

konieczności zostania ekspertem  w zakresie tworzenia skryptów.  



Blog 

Blog to strona internetowa, która ma wyłącznie na celu umożliwienie danej osobie lub grupie wyrażenie 

określonego punktu widzenia lub opinii. Tego rodzaju witryny często zawierają artykuły lub funkcje 

dopasowane do zainteresowań użytkownika danym tematem. Artykuły te lub opinie mogą dotyczyć 

prawdziwych pytań lub próbować nowych perspektyw na dany temat. Podczas gdy prywatne blogi 

opierają się o życie jednostki to zazwyczaj nie zyskują szerokiego poparcia, blogi, które są oparte o 

profesjonalne umiejętności, takie jak porady czy wymiana specjalistycznych informacji, bardzo często  

zyskują dużą bazę użytkowników 

 

Komercyjne 

Witryny, które mają zamiar sprzedawać towary lub usługi są opisywane jako witryny handlowe. 

Witryny te są zazwyczaj kręcą się wokół podstawowego wyboru usług i zawierają takie funkcje jak 

informacje techniczne opisy produktów i zrzuty ekranowe oraz możliwość zakupu towarów online. 

Podczas gdy niektóre strony komercyjne koncentrują swoją ofertę na produktach które sprzedają się 

same. Większość witryn handlowych symuluje poczucie ,że jest się w prawdziwym sklepie, mając 

koszyk zakupowy pozwalając na umieszczanie towarów jakie zamierzasz kupić lub wrócisz tu nieco 

później. Strony te zazwyczaj dodają element koszyka aby sprawdzić ile co będzie kosztować i obliczyć 

wszystkie podatki, które trzeba zapłacić – zanim klikniesz przycisk Kup! 

 

Społeczność 

Strony które koncentrują się głównie wokół grup aktywnych użytkowników, którzy są zainteresowani  

przyczynianiem się do ogólnego sukcesu witryny są znane jako sieć lokalna. Projekty te zazwyczaj 

składają się z interaktywnych funkcjonalności , które pozwalają ludziom współdzielić lub wyrażać 

siebie i swoją wiedzę na szeroką skalę. Witryny takie zawierają witryny społecznościowe lub witryny , 

które zapewniają potężne usługi generowane przez użytkowników, takie jak wiki, forum, czaty i inne 

funkcjonalności interaktywne. 

 

Content [Treść] 

Witryny sterowane treścią koncentrują się wyłącznie na dostarczaniu artykułów lub fragmentów 

informacji, które odpowiadają na konkretne pytanie lub zainteresuą osoby, które chcą nauczyć się 

konkretnego obszaru wiedzu specjalistycznej. Pamiętaj ,że usługi te są bardziej  profesjonalnie 

zorganizowane i ukierunkowane  niż blogi, które zazwyczaj koncentrują się na prezentowaniu 

fragmentów wiadomości lub informacji niż pełnowartościowych artykułów dotyczących określonego 

tematu 

 

Korporacyjne 

Witryny korporacyjne mają wiele wspólnego z witrynami handlowymi, z tym że są skupione na 

określonym projekcie lub usłudze; jednak, w przeciwieństwie do witryn komercyjnych, mają tendencję 

do działania bardziej jak stoisko informacyjne, dostarczając przydatnych informacji o firmie lub osobie 

w przeciwieństwie do prób sprzedaży towarów i usług. Witryny dedykowane zazwyczaj oferują taką 

funkcjonalność, jak informacje kontaktowe  szczegóły dotyczące rodzaju pracy podejmowanej przez 

daną osobę lub grupę i koncentrują się na wprowadzaniu w życie wiedzy na temat tej marki. Te typy 

witryn czasami zawierają usługi dla istniejących klientów lub tych, którzy już są zaangażowani na 

pewnym poziomie z osobą lub firmą. 

 

Intranet 

Intranety są bardziej nietypowymi witrynami ponieważ zwykle nie są dostępne publicznie za 

pośrednictwem sieci WWW. Celem intranetu jest posiadanie specjalnie zlokalizowanej witryny 

przeznaczonej wyłącznie do obsługi komputerów mających dostęp do tej sieci, takich jak te, które 

można znaleźć w bibliotece lub szkole. Wiele instytucji edukacyjnych, korporacji , urzędów rządowych 

i dużych sieci konsumenckich posiada własne dedykowane intranety w celu dostarczania informacji 

istotnych tylko dla użytkowników , którzy korzystają z komputerów lub usług świadczonych przez tę 

organizację. 

 

Mikrostrony 



Mikrostrony mogą brzmieć zabawnie ,ale mają poważny cel : dostarczanie niewielkie ale 

odpowiedniej ilości informacji na tematy dedykowane. Ten rodzaj strony ( lub podsekcji istniejącej 

witryny) może dostarczyć informacji o określonym produkcie lub usłudze. Ogólnie mówiąc, strony te 

są mniej popularne niż inne typy w pełni rozwiniętych witryn, chociaż wielu dostawców usług i 

produktów utrzymuje indywidualne mikrostrony w celu prezentowania swoich usług lub produktów. 

Jedną z popularnych funkcji dla mikrostron jest wyświetlanie wizytówek online.  

Mirror [Lustro] 

Punkt lustrzany działa jak odbicie istniejącej witryny. Strony te zazwyczaj działają jako strony 

alternatywne, do których można uzyskać dostęp w przypadku, gdy oryginalne źródło informacji jest 

niedostępna; jednak czasem lustra działają jako archiwa cyfrowe w celu  odwołania się i utrzymania 

starych witryn internetowych , które mogłyby korzystać z internetu. Lustra są najczęściej znajdowane 

w odniesieniu do oprogramowania, gdzie działają jako alternatywna lokalizacja do pobierania plików. 

Na przykład projekty na dużą skalę mogą mieć ogromne rozmiary plików, które mogą poważnie 

obciążać zasoby serwisu. Także wyszukiwarki takie jak Google zachowują „cache” (alternatywną) 

kopię swojej witryny na swoich serwerach, więc jeśli Twoja strona jest niedostępna z jakiegoś 

powodu, nadal możesz sprawdzić wyniki wyszukiwania (pozbawione stylu i wszelkich innych 

zachowań lub funkcjonalności wersji oryginalnej). Ważne jest aby pamiętać o tych lustrach, jeśli 

martwisz się o to kto śledzi zakładki w każdej nowej wersji stron które umieszczasz w internecie. Jeśli 

informacje pojawiają się w internecie, to prawdopodobnie pozostaje gdzieś na zawsze! 

 

Aktualności 

Jednym z najpopularniejszych typów witryn w Internecie są strony z aktualnościami. Od czasu 

stworzenia Sieci, publiczne media łatwo przeszły do Internetu, ponieważ ludzie z całego świata dzielą 

się tym co słyszeli lub widzieli wokół siebie. W ostatnich latach liczba stron oferujących alternatywne 

perspektywy na tematy bieżący drastycznie wzrosła, a wiele gazet i innych metod komunikowania 

lokalnych zdarzeń (pobierających pieniądze za dostęp do usług). Sieć oferuje możliwości uzyskiwania 

aktualizacji na żywo bez żadnych kosztów dla konsumentów i powoli zabija stare formy mediów 

drukarskich, które nie mogą konkurować z wolnymi. Strony takie jak Twitter oferują metodę zwykłym 

użytkownikom , porozmawianie o wydarzeniach na żywo a takie witryny szybko rosną, jako najlepszy 

sposób otrzymywania wiadomości. Wiele serwisów informacyjnych daje więcej niż publikowanie n 

blogu; dostarczają również wszystkiego od współpracy między ludźmi, którzy po prostu przechwytują  

film o czymś ważnym na swój telefon komórkowy, i chcą się nim podzielić. 

Nisza 

Witryny które są „niszowe” maj bardzo skupione treści dla określonej grupy odbiorców.  Podczas gdy 

wiele witryn niszowych znajduje się trudnej sytuacji, aby uzyskać uznanie, mogą one stanowić cenne 

źródło informacji odnoszące się do określonej osoby, przedmiotu lub elementu. Przykładami wtryn 

niszowych  obejmują witryny fanowskie gwiazd, ludzi mediów, fanów filmu itp. 

Osobiste 

Jednym z najczęstszych typów witryn (oprócz witryn komercyjnych) jest serwis osobisty. Ogólnie 

rzecz biorąc te miejsca koncentrują się na osobie która ją tworzy, a przede wszystkim ludzi których 

znają. Takie witryny często zawierają obrazki i  szczegóły dotyczące konkretnej osoby, a także jej 

zainteresowań. Mogą przypominać blog, ale na bardziej osobistym poziomie. Często tego rodzaju 

miejsca są tworzone aby przyjaciele i rodzina mogli być na bieżąco z konkretną osobą; jednak tego 

rodzaju strony w ostatnich latach zaczęły zanikać na rzecz serwisów społecznościowych. Wiele 



znanych osób ,w tym gwiazdy muzyki pop, ma w sieci swoje własne „osobiste przestrzenie”, ale nie 

ma powodu , dla którego Ty nie możesz mieć własnej strony jeśli jesteś ciekawą osobą! 

Portal 

Wiele witryn łączy się z innymi witrynami. Ponieważ nie ma ograniczeń co do liczby witryn, które 

może uruchomić każda inna osoba lub grupa, niektórzy ludzie decydują się na utworzenie tego, co 

jest nazywane portalem. Celem portalu jest zaoferowanie jednego miejsca, które łączy się z innymi 

miejscami, które są własnością  lub są zarządzane przez osobę lub grupę. Strony te oferują  prostą 

,ale skuteczną metodę śledzenia różnych właściwości lub lokalizacji w Sieci, które są skojarzone lub 

połączone ze sobą w jakiś sposób. Często znajdujesz portale w dużych witrynach, w których 

pojedyncze produkty lub usługi są rozbite , dyskretnie, aby zmniejszyć zamieszanie i zwiększyć 

łatwość obsługi. 

Portfolio 

Wielu freelancerów, firm i osób, które chcą pokazać szereg umiejętności, zdecydowało się utworzyć 

portfolio online, służące jako odpowiednik online CV. Strony te zazwyczaj składają się z informacji o 

osobie, w tym całe jej doświadczenie. Na przykład takie witryny oferują szczegółowe informacje na 

temat tego gdzie wcześniej pracowałeś, obok przykładów Twojej pracy . Witryna zawiera również 

sposoby kontaktowania się z osobą, jeśli jakaś osoba lub organizacja chce skorzystać z jej usług. 

Strony te zazwyczaj funkcjonują jak witryny komercyjne, z wyjątkiem sprzedaży umiejętności 

indywidualnych lub biznesowych, a nie towarów i usług. Na przykład uczeń może chcieć umieścić całe 

swoje doświadczenie online dla nauczycieli i innych uczniów. lub profesjonalista może chcieć 

zainteresować swoją pracą organizacje lub osoby indywidualne, które mogą zdecydować czy jest 

odpowiednią osobą do pracy. 

Recenzje 

Witryna recenzji jest inną popularną formą. Często stromy te przeglądają określony obszar 

zainteresowań,  na przykład filmy, towary lub usługi, a nawet książki i muzykę. Chociaż te witryny 

mają tendencję do prowadzenie działalności na rzecz społeczności i opiera się na osobach, które 

używały wspomnianego produktu lub doświadczyły działań firmy, należy zauważyć ,że niektóre 

witryny koncentrują się na wewnętrznych testach, w przeciwieństwie do polegania na opiniach 

innych osób. Strony te pomagają osobom ,które chcą wiedzieć czy kupują lub subskrybują coś 

odpowiedniego. 

Ukierunkowane 

Wreszcie docelowe witryny skierowane do określonego typu odbiorców , na przykład użytkowników 

telefonów komórkowych. Niektóre witryny docelowe , takie jak projekt domenowy dot-mobi (która 

pozwala tworzyć specjalne witryny dla urządzeń typu mobile), mają niską wartość dołączoną, 

ponieważ najnowsze ,bardziej wydajne telefony mają większe możliwości zobaczenia „normalnych” 

miejsc a nie jednej z ograniczonych funkcjonalności. 

Wypróbuj Sam : Typy stron 

Teraz , gdy wiesz jakie masz do wyboru witryny internetowe, musisz podjąć decyzję, którą z nich 

chcesz wybrać dla swojego pomysłu. Poniższe punkty (i przykłady) powinny Ci pomóc przy wyborze. 

Zacznij od określenia osób, do których chcesz się zwracać, niezależnie od tego czy chcesz zarabiać na 

tej stronie, i jaką treść chcesz do nich skierować. Po wykonaniu tego zadania będziesz gotowy do 

utworzenia tożsamości swojej strony w oparciu o udzielone odpowiedzi. 



Po pierwsze musisz określić kogo chcesz kierować na witrynę: 

 Osobista: Nisza i Osobista 

 Biznesowa : Komercyjna, Korporacyjna, Intranet i Porfolio 

 Obie : Blog, Społeczność, Zawartość, Mikro, Lustro, Aktualności, Portal, Recenzje i 

Ukierunkowane 

Po drugie, określ czy chcesz zarabiać na stronie: 

 Tak : Komercyjna i Portfolio 

 Nie : Korporacyjna, Intranet, Lustro i Osobist 

 Być może : Blog, Społeczność, Zawartość, Mikro, Aktualności , Nisza, Portal, Recenzja i 

Ukeirunkowane 

Na koniec, musisz zdecydować ,czy witryna ma być sterowana treścią, przez użytkownika czy usługę: 

 Sterowanie treścią : Blog, Zawartość, Aktualności, Portal i Recenzje 

 Sterowane przez użytkownika: Społeczność, Intranet , Nisza , Osobista i Ukierunkowana 

 Sterowane przez usługi: Komercyjna, Korporacyjna, Mikro, Lustro i Portfolio 

Nie musisz teraz finalizować swojego wyboru, ponieważ możesz rozwinąć zakres strony podczas 

opracowywania swoich pomysłów, ale warto zauważyć ,że niektóre witryny pasują do wielu kategorii. 

Patrząc na róże typy witryn, prawdopodobnie chcesz wiedzieć jak Twoja będzie pasować do 

większego schematu, więc przyjrzyjmy się przykładowi w którym wstawiliśmy poprzednie pytania do 

wykorzystania w serwisie z kolekcją znaczków, o jakiej pisaliśmy wcześniej. Poniższy przykład to tylko 

jeden z możliwych sposobów sprawdzenia w jaki sposób Twoja witryna może egzystować. Zadaj sobie 

pytanie : „Jaki typ witryny najlepiej opisuje to kim jestem?”. Będziesz miał mnóstwo czasu na 

przyjrzeniu się temu w przyszłości; jest to sposób na określenie jak najlepiej opisać witrynę, kiedy 

nadejdzie czas na zbadanie innych stron które robią rzeczy podobne (dzięki czemu dowiesz się jak 

różni się Twój pomysł  i kim są konkurenci). To Twoja pierwsza strona, więc prawdopodobnie chcesz 

stworzyć coś prostego. Chociaż każda z tych witryn może być tak prosta lub złożona jak zechcesz, to 

nie ma znaczenia jaką opcję wybierzesz, o ile będzie pasować do ogólnego etosu tego co chcesz 

zakończyć. Na przykład strona ze zbiorem znaczków będzie miejscem niszowym (ma bardzo 

ograniczoną grupę odbiorców docelowych), nawet jeśli ma potencjał komercyjny i osobisty.  Te 

przykłady nie są szczytem tego co można osiągnąć , ponieważ można dostosować większość witryn 

do wykonywania różnych funkcji. W każdym razie , skupienie się na tym ćwiczeniu jest 

dokładniejszym doprecyzowaniem pomysłu. Kiedy masz pomysł  ,jak najlepiej opisać swoją stronę, 

zapisz ją tak, aby później skorzystać z niej gdy potrzebujesz więcej wyborów dla Twojego układu 

strony. 

Sformuj swoją tożsamość 

Na tym etapie powinieneś mieć ogólny pogląd na typ witryny, jaką chcesz stworzyć. Powinieneś także 

wiedzieć, jakie ramy czasowe zakładasz dla ukończenia strony na określoną datę. Kolejny etap to 

prawdopodobnie najważniejszy krok : formowanie tożsamości. Chociaż może to brzmi prosto, 

stworzenie nazwy marki lub tożsamości, jakiej chcesz używać w sieci będzie podyktowane tym , w jaki 

sposób chcesz być postrzegany w nadchodzących latach. Wystarczy pomyśleć jaki byłby świat bez 

marek Google czy Microsoft! Twoja tożsamość jest podobna to Twojej prawdziwej nazwy; jest to 

etykieta, która jest stosowana do wszystkiego co robisz.  

Unikanie nieporozumień 



Przy tworzeniu tożsamości dla siebie, powinieneś być świadom paru rzeczy. Po pierwsze, chcesz aby 

klient nie mylił Cię z kimś innym, upewnij się ,że Twoja nazwa odzwierciedla to czego chcesz. Po 

drugie, unikanie nieporozumień oznacza ,że powinieneś uczynić swoją nazwę tak unikalną jak to 

możliwe. Pamiętaj ,że starając się oszukać klientów myślących ,że jesteś firmą, możesz naruszyć 

prawo autorskie i prawo do znaków towarowych (w zależności od nazwy), więc najlepszą rzeczą jaką 

możesz zrobić, jest unikanie próby replikowania tożsamości. Imitacja może być najcudniejszą formą 

pochlebstwa, ale starając się sklonować istniejącą usługę, mógłbyś mieć kłopoty 

Nazwa handlowa 

Pierwszym etapem w tworzeniu tożsamości dla siebie i swojej strony jest opracowanie tego co 

powszechnie znane jako nazwa marki lub tożsamość online . Aby stworzyć nazwę handlową dla 

swojej witryny, masz trzy drogi : możesz użyć własnego nazwiska (reprezentując siebie online), 

możesz użyć małej frazy (reprezentującej treść lub uczucie, które chcesz emitować z procesu), lub 

możesz wybrać nazwę ,którą chciałbyś nawiązać do firmy, produktu lub usługi. Powinieneś pomyśleć 

o tym ostrożnie, bo to w sposób efektywny dyktuje w jaki sposób ludzie rozpoznają Twoje 

przedsięwzięcie online w przyszłości. Wielu użytkowników z wieloma witrynami decyduje się na 

markowanie każdego składnika w sposób wyjątkowy, dzięki czemu każde przedsięwzięcie działa 

niezależnie, bez utrudniania lub polegania na istniejących nazwach firm; jednak zależy to od tego czy 

zdecydujesz się to zrobić. 

Porady i wskazówki : Wybór nazwy marki 

Poniższe porady pomogą Ci wybrać markę dla swojej witryny. Używanie własnego nazwiska jest 

możliwe do zaakceptowania, choć Twoja tożsamość powinna być krótka i łatwa do wymówienia i 

zapamiętania. Pamiętaj również ,że może znaleźć się ktoś o takim samym nazwisku, co może mylić 

potencjalnych użytkowników. 

 Jeśli zdecydujesz się na użycie frazy lub nazwy opartej na słowach, pamiętaj aby były łatwe do 

zapamiętania 

 Niektóre firmy wybierają na markę całą swoją nazwę. Oznacza to ,że ludzie nigdy nie muszą 

odgadywać, jaki jest prawdziwy adres internetowy, ponieważ jest to nazwa firmy 

 Pozyskaj pomysł na swoją markę szukając dostępnych nazw domen 

 Bądź kreatywny ze słowami; przejrzyj słownik lub encyklopedię 

 Niektórzy lubią poprzedzać swoją markę znakami takimi jak e lub i, aby ich brzmienie było 

bardziej technologiczne 

 Preferowane są nazwy związane z treścią 

 Staraj się aby Twój wybór był jak najbardziej unikalna, aby uniknąć naruszenia istniejących 

nazw 

 Możesz używać wielu słów razem, dopóki tworzą sensowny kontekst 

 Przydatne są zabawne nazwy lub słowa, które mają moc z nią związaną 

 Nigdy nie twórz  nazwy marki, które ludzie uznają za obraźliwe lub ordynarne 

 Użyj własnego nazwiska, ale podanie kontekstu np. „Jan Software” jest lepsze 

 Nie należy używać ciężkich do wpisania lub nonsensownych nazw, ponieważ  utrudni to pracę 

użytkowników końcowym 

 Używaj tylko znaków A – Z i 0 – 9 aby były spójne z konwencjami nazw domen 

 

Wypróbuj Sam : Sfinalizowanie wyboru 



Teraz gdy wiesz dokładnie jak działa wybór nazwy , przejdźmy do stworzenia witryny. Idealnie gdybyś 

wybrał nazwę , która odnosi się do tego , co masz zamiar zaoferować, w naszym przykładzie 

,zbieranie znaczków, więc możesz wybrać nazwę eStamps. Daje to wrażenie bycia cyfrowym, z 

przedrostkiem e, oznaczającym e-witrynę. I oczywiście, dołączone słowo o rzeczy, którą chcesz 

pokazać na stronie jest zwsze przydatne, zwłaszcza jeśli chcesz aby ludzie zapamiętali Twoją markę i 

stronę. Ważne jest , aby Twoja marka była łatwa do zapamiętania, a to niemal zawsze oznacza krótkie 

i łatwe pisanie! 

Tożsamość marki 

Tożsamość marki jest drugim aspektem  marki. Tożsamość marki to to jak ludzie odnoszą się co samej 

nazwy. Chociaż opiera się na reputacji, produktach, usługach i treści oferowanej, będzie formować 

podstawy na jakich ludzie będą postrzegać witryny przez użytkowników zarówno na poziomie 

osobistym jak i profesjonalnym. Oznacza to ,że tożsamość marki jest czymś co buduje się przez 

pewien czas a nie przez jej nabycie. W tym momencie powinieneś mieć podstawowy pomysł jakiego 

rodzaju stronę chciałbyś zrobić. Następnie, dowiesz się , gdzie znaleźć inspirację i jak zacząć zbierać i 

konstruować pomysły na Twoją stronę. Tam też skończy się proces twórczy a zacznie ciężka praca 

nad samym serwisem. 

Inspiracja dla mas 

Inspiracja może przybierać wiele kształtów i rozmiarów, niezależnie od tego ,czy witryna ma osiągać 

cele czy dostarczać rozwiązań potencjalnym użytkownikom. Ważne jest aby podczas wdrażania 

witryny zastosować podejście wielokierunkowe. Dzięki rozszerzeniu oferty możesz przyciągnąć 

większą liczbę odbiorców witryny. Wszakże witryna z pojedynczą funkcją może być doskonała, ale 

wdrożenie gotowych witryn  na różne sposoby prawdopodobnie sprawi ,że będzie to atrakcyjne dla 

szerszej publiczności. W ten sposób będziesz miał znacznie większe szanse na rywalizowanie z 

witrynami które oferują podobne usługi.  

Źródła Inspiracji 

Czy masz dni, w których po prostu nie masz żadnej inspiracji? Czy czasami czujesz ,że uderzasz w 

ścianę i nie możesz wpaść na żaden unikalny pomysł? Każdy kiedyś miał takie mentalne bloki, i 

oczywiści, w zależności od tego kogo pytasz, otrzymasz inne lekarstwo na ten problem. Niektórzy 

ludzie lubią spać, spacerować, oglądać filmy, medytować, słuchać muzyki lub rozmawiać z innymi. 

Wszystkie te techniki mogą być pomocne, ale jeśli jesteś sfrustrowany, i nie masz inspiracji, możesz 

znaleźć przydatne informacje  , gdyż są miejsca w których możesz znaleźć szybkie inspiracje 

Naturalne inspiracje 

Żyjemy w świecie przepełnionym naturalnie inspirującymi rzeczami, które pomogą Ci wymyśleć 

koncepcje takie  jak, architektura, zdarzenia naturalne, pogoda  ,kolor ,kształty czy wizualna 

reprezentacja. Zapytaj jakiegoś początkującego fotografa, a on ci powie, że nie ma lepszego miejsca 

inspiracji niż świeże powietrze. Czasami ludzie którzy chcą się zainspirować, pójdą na spacer (lub 

przejadą samochodem) i odwiedzą miejsca , które mogą mieć dla nich jakieś znaczenie. W tym 

przypadku, możesz odwiedzić miejsce, które wywołuje emocje podobne do tego, jakie chcesz 

przekazać w swojej witrynie. Możesz użyć miejsca które odwiedzasz jako źródła kolorów, układu i 

typografii. Na przykład, załóżmy ,że chcesz utworzyć witrynę dla restauracji. Możesz wybrać zrobienie 

zdjęć wewnątrz zakładu do wykorzystania w witrynie, możesz też oprzeć swoją witrynę na palecie 

kolorów używanych w restauracji, i przenieść je do Sieci. W szczególności, możesz zdecydować się na 

wykorzystanie drewnianych obrazków (jeśli jest to restauracja rustykalna) dla pokazania historii 



budynku. To tylko jeden przykład ,w jaki sposób inspiracja z naturalnego świata może być 

zastosowana  do wybranego przez Ciebie projektu i pomóc Ci przedstawić kilka sposobów podejścia 

do wizualnego stylu samego projektu.  

Media 

Innym medium, w którym ludzie mogą doświadczyć wielu inspirujących doznań, są powszechnie 

znane media Czy oglądasz coś w telewizji, oglądasz film, słuchasz radia, czytasz gazetę czy 

czasopismo, czytasz blogi i inne fora internetowe, możesz , znaleźć wiele inspiracji, czerpać z wysokiej 

jakości treści. Choć ten rodzaj inspiracji jest bardziej koncepcyjny, może służyć jako punkt wyjścia do 

nowych pomysłów na projektowanie ,jeśli spojrzymy na sposób w jaki przedstawia się rzeczy i jak 

rzeczy są wyrażone , o ile masz dobrą wyobraźnię. 

Rodzina i Przyjaciele 

Kiedy nie możesz wymyślić projektu który pasowałby do Twojego pomysłu, dlaczego nie zapytać 

rodziny i przyjaciół i poprosić o jakieś pomysły? Różne perspektywy  na pomysł mogą pomóc i 

przynieść świeżą inspirację. Ponieważ rodzina i przyjaciele zazwyczaj oferują swoje rady za darmo, 

zawsze warto ich zapytać  dopóki nie staniesz się natrętny i Cię nie wyrzucą 

Projektowanie Oprogramowania 

Podobnie jak w przypadku projektowania stron internetowych, dużo czasu i wysiłku poświęca się na 

projekt i użyteczność produktu. Chociaż niektóre produkty mogą być wręcz brzydkie, wiele konwencji 

używanych w projektowaniu oprogramowania lub w Internecie może być również  wręcz pięknych i 

prostszych niż tradycyjne menu.  Na przykład rozważmy Wstążkę Microsoft Office. Chociaż schemat 

kolorów i typografia  do pracy są fantastyczne, znaczące użycie zakładek dla przestrzeni roboczej do 

organizowania i wyświetlania bloków funkcjonalności jest wspaniałym przykładem projektowania 

interfejsu użytkownika dla oprogramowania.  

Blogi designerskie 

Jeśli chcesz myśleć jak projektant stron, warto sprawdzić niektóre przydatne blogi, witryny i zasoby, 

które są dostępne bezpłatnie w Sieci. Wiele z nich przedstawia istniejący projekt lub zapewnia wgląd 

w to , w jaki sposób projekt można osiągnąć łatwo dzięki samouczkowi do pracy z grafiką i innymi 

powiązanymi materiałami. Należy jednak zauważyć ,ze wszystkich inspirujących miejsc z obszaru 

mediów, te skierowane wyłącznie do ludzi ze społeczności projektowania, zawsze powinny być 

Twoim pierwszym punktem odniesienia  dla wartościowych przykładów. 

Galerie internetowe 

Galerie witryn mogą sprawić ,że witryna wyda się  bardziej atrakcyjna wizualnie. Miejsca te są w 

zasadzie prezentacjami projektu. Czasami zawierają zastosowania nowoczesnych standardów, wiele 

elementów dekoracyjnych i efektów specjalnych, a nawet okazjonalnie minimalistyczne strony; 

jednak wszystkie one pokazują ,że piękny projekt jest możliwy i osiągalny bez podejmowania 

nieuzasadnionych poświęceń. Podczas gdy galerie nie oferują samouczków ani szczegółów 

dotyczących odtworzenia tego typu efektów, pomysły i myśli za nimi stojące powinny wystarczyć ay 

zaspokoić apetyt podczas opracowywania własnych pomysłów na projekt 

Techniki rozwoju pomysłów 

Co powinieneś zrobić z tymi kawałkami jakie znajdujesz, takie jak pomysły zrzuty ekranowe innych 

stron i wszelkimi fragmentami które uważasz ,że będą przydatne w przyszłości? Przechować w 



aplikacji takiej jak Microsoft OneNote, EverNote lub innej aplikacji do zapisywania notatek (a nawet 

edytorze tekstu). Wszystkie te „próbki” tworzą konsolę z pomysłami, która będzie służyć jako 

odniesienie do Twojego projektu przez cały okres budowy, Celem rozglądania się i zbierania 

pomysłów jest sprawdzenie dokładnie tego co jest możliwe. Utrzymywanie ich w jednym miejscu 

pomoże Ci to osiągnąć. Być może warto też zabrać ze sobą zdjęcia miejsc które odwiedziłeś lub zapisz 

rozmowy jakie przeprowadziłeś; później może zapoznać się z tymi informacjami, które pomogą Ci 

rozwiązać problem przy projektowaniu strony. Do tej pory zebrałeś pomysły, które mogą służyć za 

inspirację kiedy opracowujesz pomysły na stronę; wszystkie te pomysły powinny znajdować się  w 

jednym miejscu, gdzie można się będzie do nich odnieść w razie potrzeby. Są cztery typy technik 

rozwijania projektów, które uważam za niezbędne dla maksymalizacji kreatywności i 

uporządkowania. Choć te techniki pomogą Ci w rozbudowie projektu, stając się czymś bardziej  

ustrukturyzowanym niż prosty pomysł, uważaj aby nadmiernie nie przesadzić, próbując osiągnąć zbyt 

wiele w projekcie – nie chcemy czegoś co jest fizycznie niemożliwe do stworzenia! 

Misja 

Misja jest rodzajem oferty, która wyjaśnia jakie są cele i intencje Twojego serwisu. Pomimo ,że 

możesz chcieć mieć tylko kilka pomysłów, warto umieścić wszystkie w formacie, do którego możesz 

się odwoływać podczas opracowywania witryny. Pozwala śledzić jakie cele udało się osiągnąć, a także 

do oceny w jakim stopniu pomysły te zostały opracowane dzięki raportom o postępach . Wiele osób 

zajmujących się tworzeniem witryn internetowych decyduje się tworzyć misje, które pomogą im 

pozostawać na właściwej drodze  i redukować rozproszenie. Chociaż możesz czuć się głupi pisząc 

takie instrukcje, prawdopodobnie będziesz jedyną osobą która to będzie widzieć, więc możesz wracać 

do tego dokumentu i przypominać sobie o swoich celach kiedy zaczniesz kodować stronę. 

Przykładowa Misja 

Nazwa : Głupie kiełbaski 

Slogan / Motto : Organiczne hotdogi na imprezie blisko Ciebie! 

Opis : John Smith jest oddanym fanem żywności z czteroletnim doświadczeniem  w hodowli świń i 

produkcji wysokiej jakość kiełbasek dla kilku restauracji w okolicy. Dzięki stronie, John udostępnia za 

darmo przepisy i dołącza formularz gdzie możesz składać prośby o jedzenie w innych lokacjach. 

Misja : Moim celem jest stworzenie największej bazy z przepisami kiełbasianymi w Internecie aby 

promować je podczas posiłków. Pozwolę ludziom , którzy podzielają moją pasję aby dzielili się swoją 

wiedzą o kiełbaskach za pośrednictwem forum. Dostarczę również „wykres” najlepszych kiełbas , 

które można kupić na całym świecie, w oparciu o głosy wygenerowane przez użytkowników . Pozwoli 

to  większej licznie osób skorzystać z tej wiedzy. 

Wypróbuj Sam : Stwórz Własną Misję 

 Zakładając, że już masz nazwę marki, otwórz wybraną notatkę za pomocą aplikacja (lub edytora 

tekstu jeśli wolisz) i stwórz nagłówek  z nazwą marki wskazujący ,że dokument ten zostanie 

zastosowany do Twojej witryny .Następnie połącz te informacje z mottem lub sloganem (jeśli chcesz 

mieć jedno z nich). Wcześniejszy przykład używał nazwy eStamps, więc idealnym mottem dla tej 

witryny mogłoby być: „Miejsce dla entuzjastów znaczków!” .Ponieważ przykładowa strona  służyła 

zbieraniu znaczków, zarówno nazwa i motto mają sens (oczywiście chcesz mieć coś, co działa na 

Twojej witrynie). Następnie chcemy dostarczyć opis tego kim jesteś, jaką witrynę chcesz stworzyć (i 

dlaczego) i jaki rodzaj informacji chciałbyś zaoferować w witrynie. W tej części dowiesz się jakie 

rodzaje witryn możesz stworzyć i jak ważne jest aby pomysły sprawiły ,że witryna będzie wysokiej 



jakości. Teraz jest czas aby  iść i mówić o nich. Wracając do przykładu ze zbieraniem znaczków, dobry 

opis może wyglądać podobnie: 

Opis:  Jestem zbieraczem znaczków z kolekcją ponad 5000 różnych znaczków pocztowych, które 

zbierałem  przez dziesięć lat. Dzięki swoje stronie dostarczam zeskanowane kopie znaczków, które 

mogą obejrzeć ludzie. Strona zawiera również opisy towarzyszące każdemu znaczkowi. 

Na koniec, chciałbyś przedstawić oświadczenie , które opisuje jak zamierasz przekształcić swoje 

pomysły z czegoś o czym myślałeś w witrynę (pamiętaj ,że na tym etapie oświadczenie powinno być 

proste i jasne). Może obejmować takie rzeczy jak pisanie wysokiej jakości artykułów i treści, 

udostępnianie bloga pozwalający innym dzielić się swoimi doświadczeniami. Chociaż Twój przykład 

(znowu) będzie dla Ciebie wyjątkowy, przyjrzymy się przykładowi ze znaczkami: 

Misja: Moim celem jest stworzenie największej kolekcji znaczków pocztowych online. Chciałbym 

stworzyć rynek, na którym ludzie mogą kupować, sprzedawać i handlować znaczkami. Chciałbym 

również w przyszłości zaplanować witrynę dla wspierania aukcji rzadkich znaczków. Dzięki temu 

katalogowi mam nadzieję ,że pomogę osobom zaangażowanym w zbieranie znaczków pocztowych, 

których brakuje w ich kolekcjach. 

Badania Rynku 

Czy szukasz pomysłów na rzeczy , które możesz umieścić w swojej witrynie? W takim przypadku nie 

ma lepszego miejsca iż konkurencja. Ci z Was, którzy mają problemy z wymyślaniem własnego 

pomysłu, oddychają z ulgą; w rzeczywistości może to być ulubiony wybór dla decydowania o tym co 

chcesz zawrzeć w witrynie, ponieważ nie wymaga oryginalnej czy twórczej myśli. Jednak my chcemy 

zrobić coś więcej niż wypracować to co czyni witrynę bardziej skuteczną w wyszukiwaniu niż inne 

witryny; spojrzymy również na sposoby jej poprawy .Jeśli zdecydujesz się na kopiowanie czyjejś 

witryny, będzie ona postrzegana jako mniej popularny klon. Jeśli jednak stworzysz coś lepszego i 

zawierającego ulepszone funkcje, może stać się bardziej popularna niż usługa którą się inspirowałeś. 

Wypróbuj Sam : Przeprowadzanie Badań Rynkowych 

 Pierwszym etapem przy przeprowadzaniu badań rynkowych jest znalezienie witryn, które oferują 

narzędzia i usługi jakie chcesz dostarczać, a następnie zacznij od słów, które opisują Twój pomysł. 

Używając przykładu ze znaczkami pocztowymi, stworzymy cztery kluczowe terminy, wszystkie 

opisujące  obszary, które opisują zawartość  jaką witryna będzie pokazywać. Teraz  gdy widzisz co 

oznaczają popularne terminy, wejdź na Google i wpisz każdą z fraz jaką chcesz wypróbować. Z 

pewnością znajdziesz cały szereg witryn w wynikach wyszukiwania. Następnie przejdź do każdej ze 

stron i sprawdź czy oferuje to samo, co oferujesz Ty, czy przynajmniej coś podobnego.  Jeśli 

znajdziesz witrynę która robi coś identycznego lub bardzo podobnego do tego co Ty chcesz robić, 

zapisz witrynę w Ulubionych .Kluczem do sukcesu jest gromadzenie informacji  a nie ich 

analizowanie. Gdy już zbierzesz witryny które należą do podobnych kategorii i mogą być źródłem 

inspiracji lub konkurencji, powinieneś mieć już małą kolekcję możliwych powiązanych miejsc. 

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji czy są one naprawdę powiązane z tym co chcesz zaoferować. 

Jeśli witryny które obejrzałeś nie oferują niczego użytkownikowi końcowemu ,należy je usunąć i 

zakwalifikować jako śmieci. To czego szukasz , to konkurencja na wysokim poziomie i liderzy rynku, 

którzy mogą mieć różnego rodzaju odwiedzających. Pamiętaj ,że każda witryna jaką możesz znaleźć, 

która odnosi się do tego co chcesz oferować, może być przydatna dla świadczenia usług co zwiększy 

Twoje doświadczenie. Potencjalni odwiedzający powinni móc korzystać z ofert w obu witrynach 

(takich jak blog z nowościami), zamiast wybierać między nimi, W tym momencie zakończyłeś swoją 

pracę i znalazłeś wszystkie najlepsze witryny o jakości jaką sam chciałbyś osiągnąć.  Przykład ze 



znaczkami dał nam sześć trafień, ponieważ nie było niczego podobnego do galerii znaczków . 

Możliwe jest przejście do kolejnego etapu, co jest świetne, ponieważ oznacza ,że witryna ze 

znaczkami powinna być oryginalna. Po uzyskaniu wszystkich wysokiej jakości witryn możesz 

spróbować techniki  „skojarzenia słów”. Później , powinieneś być gotów przejść do kolejnego etapu 

procesu 

 Wypróbuj Sam : Skojarzenie Słów 

 Poniższa lista powinna Ci pomóc wyszukać potencjalnych liderów konkurencji: 

 Weź kawałek papieru i pomyśl ;  co najmniej pięciu słowach, które opisują cele Twojej strony 

(dziesięć słów byłoby lepsze); słowa powinny być opisowe a nie taki jak „i” czy „lub” 

 Po tych słowach, spróbuj wpisać je w wyszukiwarkę, a następnie zajrzeć do wyników 

wyszukiwania, wybierając witryny, które wyglądają obiecująco (wyniki z pierwszej strony 

mogą być najdokładniejsze) 

 Jeśli zabrakło Ci wyników, spróbuj wpisać te słowa w innej kolejności lub usuń niektóre albo 

dodaj inne. Pamiętaj ,że mając dziesięć słów, wpisanie do wyszukiwarki przyniesie wyniki 

 Sprawdź krótko jakość linków do witryn aby zobaczyć jak powiązane są z Twoimi pomysłami i 

czy mogą być użyteczne i zaoferować coś, co chciałbyś uwzględnić przy kodowaniu witryny 

 Usuń wszystkie witryny o niskiej jakości, które nie są powiązane jakoś z Twoją stroną lub nie 

mają nic do zaproponowania pod kątem pomysłów (takich jak ogólny profil bez specjalnej 

funkcjonalności). 

Praca ta jest bardzo podobna do pracy detektywa, ponieważ szukasz informacji, które mogą być 

użyteczne w Twojej witrynie, Możesz znaleźć pomysły na dodanie do swojej witryny lub po prostu 

znaleźć więcej  powodów, dla których pomysł na witrynę jest unikatowy i przyniesie korzyści 

użytkownikom odwiedzającym inne witryny w Internecie. Badanie rynku nie polega na próbie 

kradzieży pracy lub pomysłów innych osób, ale na sprawdzeniu , co tam jest, a więc określić jaki 

standard powinieneś przyjąć, aby zapewnić że Twoja witryna jest sukcesem. Aby uzyskać najlepsze 

wyniku musisz mieć jak najwięcej, najwyższej jakości przykładów  (minimum pięć stron), dotyczących 

tego co chcesz uzyskać. Jednak lepiej byłoby mieć 10-15 witryn.  Gdy znajdziesz już listę 

potencjalnych witryn, możesz odetchnąć, ponieważ zakończyliśmy  pierwszą część badań. Gdy czujesz 

się gotowy aby przejść do przeszukiwania, możesz spróbować sklasyfikować znalezione wyniki i 

określić jakiemu celowi mogą służyć w Twoim projekcie. 

Porady i Wskazówki – Strony internetowe do badań 

Powinieneś rozważyć przebadanie trzech typów stron: 

1. Rywale : są to witryny  obejmujące tą samą (lub podobną) sferę co Twoja własna strona, 

które możesz rozważyć  do użycia w przyszłości na pomysł usługi, sposobów rozszerzania lub 

udoskonalania witryny jako źródła potencjalnych odwiedzających i klientów. 

2. Relacje : Witryna ,która ma podstawy do ulepszania może być postrzegana jako usługa, którą 

można utworzyć  ze związku  (i prawdopodobnie pracować razem  lub współdzielić bazę 

klientów). Witryny które pasują do tego opisu zawierają strony społecznościowe, które 

przechowują ulubione zakładko lub usługi, rozszerzające podstawową usługę istniejącą w 

sieci 

3. Źródła : Witryny te zawierają przydatne informacje, produkty lub usługi których można użyć 

do poprawienia witryny. Mogą obejmować źródła wiadomości, dostawców artykułów, 

sprzedawców towarów a nawet strony niszowe. które łączą informacje o konkretnym 

temacie, ułatwiające  jego znalezienie 



Po wykonaniu wymaganych wyszukiwań należy zebrać wszystkie te informacje i umieścić pod 

mikroskopem aby określić czego możemy się z nich nauczyć. Chcesz zobaczyć jak inni ludzie 

zaadoptowali stosowanie usług podobnych do tych , jakie chciałbyś umieścić u siebie. Nawet jeśli 

tworzysz stronę osobistą lub bloga, ten krok jest niezbędny jeśli chcesz zyskać użytkowników  i 

upewnić się ,że Twoja witryna sprosta ich celom gdy ostatecznie zaczną znajdować ją w 

wyszukiwarkach. Nawet strony osobiste konkurują ze sobą o uwagę w internecie, ponieważ każda 

osoba próbuje przyciągnąć potencjalnych użytkowników. 

Wypróbuj Sam : Przeanalizuj swoje badania 

Jest wiele różnych sposobów na to ,ale chyba najłatwiejszym sposobem na analizę zebranych 

informacji jest sprawdzenie poszczególnych stron i zadawanie pytań, które można wykorzystać dla 

wyciągnięcia ważnych wniosków. Podajemy szablon  zwierający listę rzeczy o które powinieneś 

zapytać, ale powinieneś zadać jakieś dodatkowe pytanie, które uważasz za przydatne. Celem tego 

ćwiczenia nie jest odciąganie od misji, ale rozszerzenie Twoich pomysłów na temat tego co jest  

możliwe. Pomoże Ci to również określić to co wspólne dla podobnych witryn (należy je uwzględnić) , 

a także zaproponować kilka pomysłów o których nigdy wcześniej nie pomyślałeś! Podczas 

odwiedzania tych stron powinieneś zadać poniższe pytania: 

 Co to witryna oferuje? Poszukaj funkcjonalności, treści i cech 

 Co sprawia ,że ta witryna odniesie sukces> Opisz unikalne, zabawne i dziwaczne atrakcje jakie 

oferuje 

 Jak łatwa jest lokalizacja tej witryny? Przejrzyj i sklasyfikuj na podstawie innych doświadczeń 

przeglądania 

 Co myślą o witrynie klienci? Poczytaj fora, poszukaj opinii! 

 Czy ta strona jest przyjacielem czy wrogiem? Twoja witryn może udostępniać, podawać lub 

pobierać odwiedzających ze stron lub usług jakie są oferowane 

 Czy mam jakiś unikalny pomysł? Spytaj siebie, czy inne witryny już wykorzystują Twoje 

pomysły 

 Jak wygląda strona? Zwróć uwagę na interesujące projekty, które Ci się podobają 

 Jakiego brakuje mi doświadczenia? Zarówno Ty jak i klienci mog mieć pomysły, które mogą 

poprawić wrażenia użytkowników 

 Jakie zaoferować usługi w serwisie? Określ czy ceny, rejestracje i inne szczegóły mogą pomóc 

zaplanować witrynę 

 Jaką mam interakcję z jej użytkownikami? Przeszukaj sieci społecznościowe, blogi i szczegóły   

kontaktów 

Następnie, chcemy wziąć wszystkie poprzednie pytania i zastosować je do wszystkich znalezionych 

witryn, które uważasz za wysokiej jakości i powiązane z Twoją witryną.  Jeśli Twoje badania przyniosły 

wiele odpowiedzi to fantastyczne! Jeśli jednak Twoje badania okażą się dość lużne, nie martw się 

ponieważ kolejne etapy poszerzą wiedzę dla wygenerowania struktury witryny. Jeśli szukasz 

określonego sposobu aby przedstawić zebrane informacje, możesz  zorganizować informacje w 

poprzednio omawiane motywy. Kiedy skończysz czytać o badaniach rynku  o swojej witrynie, możliwe 

,że będziesz cierpiał na ból głowy. Można jednak podsumować tematy poruszane w kilku prostych 

zdaniach. Zasadniczo chcesz wyszukać w internecie przykłady witryn jaką chcesz stworzyć, a a 

następnie zastosować najlepsze pomysły. W końcu ,jeśli konkurenci coś użytecznego, wydaje się 

sprawiedliwe ,aby zaoferować coś podobnego dla osób odwiedzających witrynę. Po prostu 

przeglądanie Sieci może być prawdziwym ratunkiem, gdy nie wiesz  czego ludzie oczekują od witryny. 



Oczywiście, gdy znajdziesz wszystkie te przydatne pomysły, musisz je zapisywać na bieżąco aby nie 

zapomnieć o nich. Po zapamiętaniu tego co chcesz, czas przejść na kolejny  etap procesu. 

Burza Mózgów 

Teraz, kiedy masz kilka podstawowych pomysłów, chcesz rozwinąć je aby  podjąć decyzję którego  

najlepiej będzie użyć – proces powszechnie znany jako burza mózgów. Chociaż jest to zazwyczaj 

aktywność grupowa ( i często skuteczniejsza w praktyce wykonywaną przez więcej niż jedną osobę), 

ale jest całkowicie do zaakceptowania jednoosobowa burza mózgów. Im więcej osób będziesz mógł 

zaangażować, tym większa szansa ,że unikniesz pomysłów niechcianych. Być może warto zebrać kilku 

znajomych lub ludzi świadomych Twojej witryny, aby poświęcili parę minut na pomoc dla Ciebie. 

Zwykle nie wymaga dużej ilości czasu na przeprowadzenie burzy mózgów. Proces ten może pomóc 

zorganizować informacje, które są najbardziej  intensywną i skomplikowaną częścią kultywowania 

pomysłu na sesji burzy mózgów.  Nasza metoda burzy mózgów różni się od tradycyjnej burzy 

mózgów, ponieważ masz już kilka pomysłów i struktur do pracy, w przeciwieństwie do tradycyjnej 

burzy mózgów. Niezależnie od tego czy używasz burzy mózgów typu „solo” czy „grupowo”, musisz 

zastosować metodę stosowaną w standardowych sesjach burzy mózgów i wykorzystać je do 

rozwijania pomysłów. Pozwoli to rozwinąć dodatkowe koncepcje wokół pomysłów generowanych 

przez Twoje badania rynku.  Weź kartkę papieru a następnie użyj pomysłów odkrytych podczas sesji 

badania rynku lub pomysłów na funkcjonalność witryny, zapisując wszystko co przyjdzie Ci do głowy.  

W poniższym przykładzie  (innym niż ten ze znaczkami), zobaczysz rzeczywistą sesję burzy mózgów. 

Wypróbuj Sam : Burza Mózgów 

Jedyne przygotowanie jakie powinieneś poczynić przed rozpoczęciem tego procesu, to 

przygotowanie papieru dla każdego fragmentu informacji lub pomysłu, który wynikł z Twoich 

przeprowadzonych badań na stronach jakie przeglądałeś.  Chociaż może się wydawać zbyt wiele, 

możesz po prostu wybrać najciekawsze lub potencjalnie użyteczne pomysły ,które możesz rozwinąć. 

Używanie kawałka papieru do burzy mózgów jest proste : po prostu tworzysz stronę dla każdego 

pytania, używając każdego pytania jako nagłówka strony, a następnie zapisz co ci przyjdzie do głowy 

w powiązaniu z każdym tematem. Twoja burza mózgów może składać się ze słów, zwrotów, 

pomysłów, rysunków lub cokolwiek innego , co wierzysz ,że będzie istotne podczas sekcji .Aby dobrze 

wykorzystać swoją burzę mózgów , przestrzegaj następujących wskazówek 

 Pamiętaj aby skupić się na ilości, ponieważ idea polega na tym aby podrzucać różne 

możliwości! 

 Nie krytykuj ani nie myśl jak dobry to pomysł na tym etapie, po prostu zapisz go 

 Niezależnie od tego jak dziwaczna lub niezwykła jest idea, może zakończyć się czymś 

pozytywnym 

 Zacznij od każdej pozycji jako oddzielnej sesji burzy mózgów i rozwijaj ją 

 Spędź od 10 minut do godziny nad każdą pozycja  (albo aż skończą się pomysły) 

 Poczekaj aż zakończy się  pomyślnie „szturmowanie” pomysłów dla każdej pozycji aby ocenić 

wyniki 

Po zakończeniu sesji burzy mózgów, będziesz chciał przyjrzeć się wynikom. Pierwszą rzeczą jako  

należy zrobić, to usunięcie czegokolwiek , co nie ma sensu. powtarzając inny pomysł lub jest zbyt 

blisko związana z innymi pomysłami lub rzeczami, które nie mogą być zaimplementowane, a wszystko 

inne rozpada się pod słowami krytyki. W trakcie tego procesu , powinieneś użyć wszystkiego co masz 

najlepsze (lub poproś kogoś o spojrzenie na pomysł i zobaczenie co go wyróżnia). Proces może się 

wydawać dość długotrwały, ale większość pomysłów jakie się pojawią upadnie z jednego z wyżej 



wymienionych powodów lub ze względu na coś innego. Możesz się zastanawiać dlaczego powinieneś 

się martwić. Zdarza się że najbardziej unikalne i sprytne pomysły mogą wyłonić się z powietrza, kiedy 

umieszczasz  „”powódź pomysłów” na stronie, więc warto  skorzystać z burzy mózgów nawet jeśli 

wrócisz z kilkoma klejnotami. Po wybraniu najwyższej jakości i najświeższych pomysłów i dołączeniu 

ich do istniejących badań , jesteś gotowy do użycia finalnej metody  stworzenia nowych pomysłów, 

co jest mniej korzystne niż burza mózgów, ale również mniej wydajna na wiele sposobów niż badania 

rynku. Jednak, nadal jest to coś, co wiadomo ,że przynosi rezultaty, więc dlaczego nie spróbować!  

Przyjrzyj się jak mogłaby wyglądać komputerowa sesja burzy mózgów dla witryny ze znaczkami; Takie 

podejście z pewnością nie jest tak leniwe jak poprzednia sesja burzy mózgów, ale nadal tworzy 

spisaną listę podstawowych pomysłów, które miały być możliwymi funkcjami witryny ze znaczkami, 

niektóre z nich okazały się dobrymi pomysłami. 

Mapa Myśli 

Mapy myśli mają wiele podobieństw z burzą mózgów, ale posiadają własny zestaw zalet dla 

klasyfikowania i grupowania pomysłów. Pomimo ,że burza mózgów najlepiej sprawdza się w grupie 

osób które muszą rozwiązać problem lub stworzyć możliwe ulepszenie usługi, mapa myśli działa 

również dla osób indywidualnych, które potrzebują  prostego sposobu rozwinięcia danego tematu. W 

przypadku konsoli pomysłów, mamy dwa sposoby w jakie można wykorzystać mapę myśli : 

 Rozszerzona struktura słów kluczowych : pod każdym elementem wewnątrz konsoli 

pomysłów tworzysz punktowaną listę rozszerzonych informacji, które Twoim  zdaniem są 

istotne dla danej funkcji  lub jak powinieneś zintegrować ją z witryną (jest to podobne do 

burzy mózgów, z wyjątkiem tego ,że podejście koncentruje się na implementacji i 

funkcjonalności, zamiast na pytaniach i pomysłach). 

 Tradycyjna struktura drzewa: jest to prawdopodobnie najbardziej znany i zazwyczaj 

najatrakcyjniejszy sposób podejścia do map myśli  W tym przypadku, każde pytanie znajduje 

się w centrum kawałka papieru z  pomysłami, które wymyśliłeś w burzy mózgów, 

oddzielonych od samych pytań. W końcu  rozgałęziasz się z każdego pomysłu, aby wskazać  

jak sądzisz, jak można zaimplementować te pomysły  lub powiązane z nim funkcjonalności 

,aby przyniosły wyniki 

Większość ludzi korzysta z tradycyjnych, opartych o drzewo map myśli, ponieważ można je łatwiej 

odczytać; jednak niektórzy ludzie wolą używać list punktowanych map myśli ponieważ pozwalają  na 

zachowanie całego ich projektu cyfrowo, ale bez konieczności używania rysunku lub pakietu 

malarskiego lub określonego  oprogramowania służącego do tworzenia mapy myśli lub diagramów 

technicznych. Spójrzmy na parę przykładów map myśli. Pierwszy dotyczy portfolio, który opiera się na 

przykładzie z sesji burzy mózgów; drugi powiązany z witryną znaczków pocztowych. Kiedy spojrzysz 

na przykłady i przeczytasz instrukcje, odłóż książkę i zacznij tworzyć mapę pamięci dla swojego 

pomysłu. Wszystkie materiały zebrane do tej pory staną się częścią szczegółowego planu, do którego 

możesz odwoływać się podczas pisania treści i kodowania strony, więc ważne jesteś abyś uczestniczył 

w tych działaniach, nawet jeśli spędziłbyś tylko pięć minut nad każdym z nich. Ilość nowych, 

przydatnych pomysłów jakie mogą się pojawić jest niesamowita 

Przykład Mapy Myśli  

Poniższy przykład pokazuje wewnętrzną mapę myśli, gdzie badasz pomysły dla różnych stron witryny. 

Sesja ta również zawiera słowa, które opisują  różne elementy jak możesz umieścić na stronie. 

 



 

 

Wypróbuj Sam : Mapa Myśli 

Łatwo jest zintegrować zarówno burzę mózgów  i mapę myśli w jeden proces, którym można 

podążać. Najpierw stwórz sesję burzy mózgów , na dużym arkuszu papieru, rozpowszechniając wiele 

pomysłów w całym dokumencie burzy mózgów. Po zakończeniu tego kroku, skonwertuj istniejącą 

burzę mózgów na luźną zorganizowaną mapę myśli. Następujące cztery proste kroki mogą pomóc Ci 

stworzyć mapę myśli: 

1.Umieść witrynę jaką chcesz rozwinąć na środku strony  

2.Rozgałąź z szeregiem stron które mają zostać dołączone wewnątrz strony 

3.Rozgałąź dalej z określoną funkcjonalnością lub zawartością do dołączenia 

4.W końcu, rozgałęź ponownie jeśli jest  wymagane podanie konkretnych szczegółów lub referencji 

Wyniki dowolnej techniki mapowania myśli powinny być szerokie i konkretne i powinny dostarczyć 

mnóstwa pomysłów zarówno na treść jak i funkcje, które należałoby umieścić w witrynie. Jeśli czujesz 

się w dalszym ciągu w fazie rozwoju, musisz dalej rozwijać swoje pomysły i wymyślać nowe. 

Powinieneś swobodnie powtarzać proces w miarę potrzeb dopóki nie otrzymasz wystarczającej liczby 

pomysłów na aktualizację witryny.  Powróćmy do przykładu kolekcjonerów znaczków i stworzenia 

listy możliwych stron i pomysłów. Zauważ ,że mapa myśli jest tak prosta lub złożona , jak wolisz. 

Architektura Informacji 

Pole architektury informacji poświęca się wyrażeniu i modelowaniu informacji, które wymagają 

wyraźnych szczegółów dotyczących przedstawiania skomplikowanych informacji. Jeśli spojrzysz na 

rozwiniętą konsolę pomysłów, zauważysz ,ze zawiera wiele elementów, które można wdrożyć i 

odesłać do różnych punktów projektu. Złożoność elementów w konsoli pomysłów w pełni kwalifikuje 

konsolę i elementy ,które składają się na nią , jako architekturę informacji. Architektura Informacji 

pozwala ci  na efektywną strukturę informacji i pomysłów aby zbudować model, który opisuje w jaki 

sposób powinna wyglądać Twoja witryna  po zaprojektowaniu. Architektura Informacji jest 

procesem, który nie kończy się na początkowej koncepcji , a metoda jakiej używasz do modelowania  



swoich pomysłów i projektowania zamienia się wraz z rozpoczęciem tworzenia strony. Może to 

wynikać z nieodłącznych ograniczeń języka lub sposobu na zwizualizowanie czegoś na stronie , co 

może się różnić od tego co masz w głowie. Z tego powodu zajmiemy się tylko obszarami, które 

występują przed rozpoczęciem kodowania na tym etapie. W miarę postępów, będziesz używał wielu 

technik do projektowania  swoich pomysłów. Powinieneś skorzystać z okazji aby zapoznać się ze 

wszystkimi wymienionymi elementami swojej witryny.  

Layout 

Po dostarczeniu architektury informacji do swojego projektu, modele układu mogą być bardzo 

skuteczne, umożliwiając wizualne podejście do strukturyzowania Twoje witryny. Wiele nastawionych 

wizualnie osób wybiera takie podejście, ale może być przydatne dla każdego, ponieważ może dać ci 

dobre, ogólne spojrzenie projektu jaki tworzysz. Chcesz spróbować osiągnąć profesjonalny wygląd, 

więc na tym etapie należy pamiętać ,że zmiana jest nieunikniona, a nawet jeśli wejdziesz w proces z 

wizualnym układem i inspirującymi elementami witryny, jakie chcesz dostarczyć, co czyni 

projektowanie stron unikalnym w wielu przypadkach. 

Koncepcja Szaty Graficznej 

Ten etap w procesie tworzenia witryny jest najczęściej traktowany jako część zabawy! Tak chłopcy i 

dziewczęta, nadszedł czas aby wziąć farbę i rozpocząć projektowanie wyglądu .Niestety , w tym 

akurat nie mogę Ci pomóc, ponieważ tylko Ty wiesz co chciałbyś uzyskać w swojej witrynie. 

  

Wypróbuj Sam : Koncepcja Grafiki 

Kiedy zaczynasz kodowanie, powinieneś mieć wizualny model pracy; nawet jeśli projekt jest tylko w 

przybliżeniu naszkicowany lub niekompletny, sam projekt będzie ewaluował z witryną. Jeśli masz 

wstępną graficzną makietę jakiej chciałbyś użyć, koncepcje rysunkowe rzadko pozostają takie same 

przez cały czas i  pozwalają projektować bardziej naturalnie i z wdziękiem. Próba stworzenia 

kompletnego pakietu może wydawać się raczej zniechęcająco, dlatego polecam zaprojektowanie 

indywidualnych cech serwisu; mogą być łatwiejsze przy wprowadzaniu zmian i nie wymagają 

ponownego przemyślenia samego projektu witryny. Użyj pakietu do edycji zdjęć lub pustego arkusza 

papieru aby stworzyć podstawowe rysunki pomysłów i mieć poczucie ich wyglądu. Głównym 

punktem tego ćwiczenia jest to aby wspólnie tworzyć ogólne pomysły i umiejętności projektowania.  

Chcesz wymyślić fizyczną reprezentację pomysłu jaką masz w głowie. Choć możesz sprecyzować 

szkice, które przedstawiają całość witryny i jak wszystko ma pasować do siebie, czasem stworzenie  

prostej kompozycji pojęciowej dla poszczególnych elementów  może okazać się równie użyteczne 

przy próbie określenie w jaki sposób pomysły powinny wyglądać na stronie. Te rysunki koncepcyjne 

potencjalnej witryny powinny być dołączone do konsoli pomysłów; w końcu, zgromadzisz pomysły 

zawarte w Twojej konsoli pomysłów tak jak kawałki gigantycznej układanki. 

Tworzenie Koncepcji 

Możesz użyć tej listy wskazówek , które pomogą Ci narysować możliwe elementy projektu; 

 Utrzymuj prostotę: fantazyjne projekty często komplikują pojęcie poza punkt, w którym 

można je wykonać 

 Pamiętaj ,że kolory używane na papierze niekoniecznie wyglądają tak samo na ekranie 

komputera 

 Opisz swoje diagramy krótkim ale opisowym tekstem aby ułatwić sobie zapisywanie 



 Wypróbuj alternatywne wersje tego samego projektu aby zobaczyć ten najlepszy! 

 Nie używaj oprogramowania do konwersji pojęć na kod, ponieważ takie narzędzia nie robią 

tego najlepiej 

Choć to będzie Twoja praca nad projektem strony i kształtowaniem tego projektu wokół zawartości i 

funkcjonalności opartej na Twoich badaniach i instynktach, nie musisz przechodzić tego sam! 

Struktura 

Choć struktura witryny zależy głównie od użytego kodu , strukturalne makiety architektury 

informacyjnej mogą Ci pomóc wdrożyć  model układanki wspomnianej wcześniej, umożliwiając 

wcześniejsze decyzje o tym jak powinien wyglądać Twój projekt. Model układu projektowania zawsze 

pozwala Ci  na podanie potencjalnych funkcji, element lub stronę w formie, nim zdecydujesz się  na 

konkretną implementację , co oszczędza Ci przyszłego stresu. Strukturalny model projektowania 

pozwala umieszczać elementy witryny wokół strony  i pomaga Ci decydować jak chcesz wszystko 

połączyć. 

Mapa Witryny 

Pamiętasz kiedy w szkole musiałeś tworzyć drzewo genealogiczne? Cóż, mapa witryny jest identyczna 

z tym, w sposobie w jaki pokazuje strukturę witryny u  oblicza jak każda strona odnosi się do innych 

stron lub plików. W większości przypadków tworzysz mapę witryny , gdy projekt został zatwierdzony 

lub postanowiony. Powinieneś mieć mnóstwo pomysłów na podstawie tego ,co odkryłeś w trakcie  

poszukiwań, a po stworzeniu mapy myśli,  mógłbyś wymyślić pewne potencjalne elementy 

nawigacyjne. Organizując treść swojej witryny w kategoriach , możesz przypisać do strony  część 

informacji, określając w ten sposób ile stron potrzebujesz (a nawet co każda strona powinna 

obejmować w treści).  

Zaczynasz mapę strony od nazwy strony index z odgałęzieniami ,które z niej wychodzą. Każda gałąź 

przedstawia stronę , do której użytkownicy mają dostęp klikając link wewnętrzny (nie zewnętrzny 

zasób lub witrynę). Z tego powodu gorąco zachęcamy aby zaczekać z tworzeniem mapy witryny, 

dopóki nie skończysz pisać treści i funkcjonalności witryny (lub przynajmniej dopóki nie będziesz 

pewny jakie strony będą potrzebne w witrynie); w przeciwnym razie możesz znaleźć dziury w 

nawigacji na stronie , po umieszczeniu wszystkich informacji (z dodatkowymi linkami) wewnątrz 

przepływu strony.  Z każdym malejącym poziomem w mapie witryny, potomek rodzica jest linkowane 

z własnych dzieci; innymi słowy każde dziecko ma dodatkowe linki, które nie są zadeklarowane w 

rodzicu lub przodku tego dziecka. Formowanie mapy strony pomaga ci lepiej zrozumieć strukturę 

witryny; może również dostarczyć wiedzy na temat miejsc  w których można umieścić nową treść . 

Szkielet Strony 

Szkielet strony WWW  to dobrze udokumentowana forma architektury informacji, która zapewnia 

korzyści podobne do tych koncepcji graficznych, które opisują jakie elementy powinny wyglądać i 

prototypowania (które wymaga kodowania lub środowiska do testowania projektu). Jednak, szkielet 

strony jest różny w zależności od większości modeli, koncentrując się bardziej na tym jak 

zorganizować elementy wizualne na stronie.  Szkielet strony jest oparty na  szeregu sieci i bloków, 

które reprezentują sposób w jaki treść zostanie zaprojektowana w skończonej pracy. 

Przykład 

Poniższy szkielet może reprezentować dowolną witrynę. Posiada wszystkie standardowe konwencje 

jakich oczekują ludzie. w tym logo, pole wyszukiwania , pasek nawigacyjny, stopę i linki (plus 



zawartość) dla artykułów i newsów. Zdecydowana większość przypadków wymaga tylko jednego 

modelu szkieletu; jednak znajdziesz wyjątki np. gdy strona domowa potrzebuje innego projektu niż 

reszta stron. Zauważ ,że niezależnie od tego czy chcesz stworzyć projekt związany z Twoim 

upodobaniami. Możesz zaimplementować podstawowy lub złożony poziom szkieletu. Podstawowy 

szkielet  polega na odwoływaniu się do miejsc w których można umieścić takie elementy jak 

nawigacja. W złożonym modelu szkieletowym można również podać szczegóły dotyczące elementu 

nawigacyjnego, takie jak liczba linków nawigacyjnych. 

 

Szkielet strony zawiera kilka elementów domyślnych: 

 Nagłówek : logo, pole wyszukiwania, nagłówek (nawigacja). pola Objaśnienia 

 Pasek boczny : kategoria (nawigacja), reklamy , ważne szczegóły 

 Treść : reklamy, bloki funkcyjne, spis treści / kategoria 

 Stopka : ;inki mapa witryny, nagrody  

Na powyższym rysunku nagłówek nawigacji zawiera elementy „Network ,Social i Skip”, jak również 

pole wyszukiwania po prawej stronie Poniżej można zobaczyć logo z  polem news, które zawiera linki 

do kanałów serwisu. Pole Artykuły jest linkiem nawigacyjny na pasku bocznym z galerią obrazków po 

prawej stronie, które zawiera kilka funkcji wewnątrz niej. Pole z gryzmołami pod nim jest zasadniczo 

blokiem zawartości; blok ten ma dwie kolumny gdzie można umieścić cały tekst. W końcu ,na dole 

strony, możesz zobaczyć linki stopki po prawej, miejsce na tekst stopki i miejsce na prawa autorski po 

lewej. Proste! 

Podstawowy szkielet przekazuje kilka korzyści : umieszcza określone wymagania na indywidualne 

implementowanie kodu, i zapewnia elastyczny sposób zaspokajania potrzeb układu; jednak wadą jest 

to ,że zapewnia ograniczoną kontrolę nad wyglądem. Złożony szkielet zapewnia większą kontrolę nad 

określonymi szczegółami projektu, dzięki czemu można uwzględnić podstawowe kwestie i decyzje, 

które mogą mieć zastosowanie w późniejszym etapie. Jednak  zapewnia mniejszą elastyczność w 

kontroli wyglądu Twojego serwisu ze względu  na sposób w jaki szczegółowe informacje mogą 

ewoluować w prototypie. Im więcej rzeczy ewoluuje, tym więcej strona traci ogólną wartość 

konstrukcyjną, co jest główną zaletą stosowania szkieletu złożonego.  Wszystko zależy od Ciebie jaki 

model wybierzesz , ale warto zacząć od modelu podstawowego i dodawać dowolne szczegóły które 

mogą być istotne przy przejściu z projektowania na kodowanie 



Wizualizacja 

Możesz użyć koncepcji graficznych, prototypów wizualnych (jeśli masz już wbudowany) szkielet 

strony i mapę witryny ,które pomogą Ci wyostrzyć wyobraźnię co do wyglądu witryny a następnie 

przekształcić je w coś, co inni będą mogli podziwiać i komentować. Możesz zoptymalizować proces 

projektowania, używając omówionych modeli aby  ukształtować zorganizowany porządek witryny. 

Celem tej wizualizacji jest wzięcie pod uwagę wszystkich elementów architektury informacji i 

zestawienie ich jaki serii szybkich przykładów, które można dosłownie wykonać w ciągu pięciu minut. 

Postępując zgodnie z tą wizualizacją powinieneś zakończyć ze schematami ,które pomogą Ci przy 

rozpoczęciu pisania treści i kodu, ponieważ będziesz wiedzieć jakie strony chcesz utworzyć  i jakich 

funkcjonalności potrzebujesz. 

Wypróbuj sam : Połączenie Wszystkiego Razem 

Proces wyboru i pracy z architekturą informacji może być trochę skomplikowane, ale można uprościć 

rzeczy przez skorzystanie z poniższych punktów 

1. Podziel regiony konsoli pomysłów na pogrupowane sekcje witryny 

2. Stwórz mapę witryny dla przedstawienia hierarchii w oparciu o poprzednie sekcje 

3. Stwórz podstawowy szkielet dla przedstawienia sekcji ogólnej sieci 

4. Użyj swojej koncepcji graficznej aby przekształcić szkielet podstawowy w złożony 

Krok 1 

Zacznijmy od optymalizacji  korzystania z architektury informacji , patrząc na konsolę pomysłów i 

organizując wszystkie informacje .Może wydawać się to trudne w oparciu o te wszystkie badania 

które zrobiłeś, ale możesz użyć swojego starego przyjaciela, mapy myśli aby to osiągnąć .Musisz  

zbudować mapę myśli, która będzie odpowiadała potrzebom Twojej witryny, a nie wcześniejszym 

przykładom. Stwórz centralny element nazwany Moja Witryna. Następnie rozgałęziaj ten element 

przez wskazanie nazw stron jakie chcesz uwzględnić. Następnie należy dołączyć etykiety dla każdego 

z tych elementów strony, które wskazują gdzie wyniki wyszukiwania pasują najlepiej. Na przykład,  

formularz kontaktowy, formularz zwrotny i tablica informacyjna bardzo dobrze pasują do strony 

Kontakt. Po zakończeniu tego Kroku, będziesz miał strukturę, która  zapewni dokładaną  

reprezentację sposobu określenia witryny (pod kątem treści i funkcji, których nie użyjesz na wielu 

stronach – nie martw się treścią lub elementami, które rozciągną się na wiele stron). Wróćmy do 

przykładu ze znaczkami, dzięki czemu zobaczymy jak można wykonać Krok 1.  Krok ten łączy sesję 

burzy mózgów z mapą myśli dla rozszerzenia tego co jest możliwe dzięki architekturze informacyjnej. 

Jeśli tego nie zrobiłeś jeszcze, powinieneś wykonać to ćwiczenie dla własnej strony. Powinieneś się 

odwoływać do odpowiednich części tego tekstu podczas tworzenia diagramów jeśli potrzebujesz 

pomocy lub podsumować szczegóły pracy. 

Krok 2 

W tym kroku, bierzesz niedawno stworzoną mapę myśli i sesję burzę mózgów i konwertujesz na coś 

łatwiejszego do odczytu i późniejszej pracy. Ten krok jest prawie identyczny z Krokiem 1, z jedną, 

znaczącą różnicą : zamiast  organizować swoje badania nad mapą, co powinieneś przejść, skopiuj te 

informacje do mapy witryny, która daje wizualne odniesienie do tego jakich stron potrzebuje witryna. 

Możesz połączyć szczegóły mapy witryny  stworzonej wcześniej, ze szczegółami strony (w tym ze 

wszystkimi odnośnikami do innych stron) aby uzyskać pełną, wizualną strukturę hierarchiczną 

witryny. Należy pamiętać ,że  musisz zachować mapę myśli ponieważ mapa witryny będzie 

pokazywała strukturę stron w oparciu o mapę myśli, a nie funkcjonalnych szczegółów twoich stron. 



Krok 3 

Teraz musisz utworzyć podstawowy szkielet strony, który obejmie wszystkie elementy globalne, które 

będą istniały na Twoich stronach internetowych, na przykład logo, nawigacja, stopka i treść a potem 

umieść je na stronie zgodnie z wymaganiami. Oprócz tego, powinieneś zacząć tworzyć koncepcje 

graficzne dla funkcjonalności ,która umożliwia integrację z konkretnymi stronami. W tym celu użyj 

utworzonej kompozycji do określenia podstawowej struktury szkieletowej. Należy pamiętać, że ten 

krok wymaga musisz mieć przybliżoną wizualizację każdej strony , co nie powinno być  problemem 

gdy znasz strukturę witryny (na podstawie wstępne mapy witryny utworzonej w Kroku 2) 

Krok 4 

Teraz jesteś gotów aby umieścić swoją koncepcję graficzną dla wszystkich elementów jakie chcesz 

dołączyć do każdej strony wewnątrz  modelu podstawowego szkieletu, Pozwoli Ci to uwzględnić 

wszelkie zmiany wysokości, szerokości lub położenia. Wykonanie tego przekształci szkielet 

podstawowy w złożony. Pamiętaj aby odpowiednio oznaczyć elementy i podać szczegółowe 

informacje o konkretnych funkcjach jakie chcesz dodać, takie jak pole wyszukiwania lub menu 

rozwijane.  

W tym momencie powinieneś mieś  konsolę pomysłów pełną badań, mnóstwa zarzutów ekranowych 

witryn dla wyciągnięcia wniosków, użytecznych fragmentów informacji, listy stron jakie chciałbyś 

dołączyć, listy punktowane pozycji do zrobienia, a także wszystko co myślisz ,że może okazać się 

przydatne do zapamiętania. Konsola pomysłów pozwoli Ci na wstawienie wszystkiego czego możesz 

potrzebować (wraz z modelami i reprezentacjami) do pojedynczego zasobu. Oznacza to ,że możesz 

szybko przewinąć konsolę pomysłów jeśli zapomnisz o czyś lub chcesz uzyskać inspirację dla swej 

witryny i jej zawartości 

 

 

 

 



Jak napisać dobrą treść? 

Masz zaplanowaną witrynę, znasz jej funkcjonalności i wygląd. Ale najważniejsza rzecz  jakiej 

nadal brakuje : zawartość! Zanim zaczniesz uczyć się  HTML i kodowania wszystkich  

funkcjonalności na swoje stronie, musisz ponownie zmobilizować się i zacząć tworzyć treść. 

Zawartość jest najważniejszym elementem strony. Ludzie, którzy odwiedzają witrynę aby 

dowiedzieć się co masz do powiedzenia lub zaoferowania w pewnych sprawach, a także 

znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Treść czyni więcej niż określenie celu Twojej witryny. to 

również to co właśnie wyszukiwarki używają dla rankingu strony, co może być  cenne w 

uzyskaniu spójnego strumienia odwiedzających. Tu nauczymy się o tym: 

 Jak posortować typy  treści jakie możesz tworzyć 

 Jak pisać, edytować i tworzyć fantastyczny materiał do czytania 

 Jak uniemożliwić innym kradzież treści 

Treść jest Królem! 

Oto jednoznaczny fakt :  treść jest Królem Internetu. Wielu ludzi uważa ,że najważniejszym 

elementem projektu jest to, że jest ładny i interesujący. Niestety , ludzie często pomijają jakość 

swojej treści i zastanawiają się dlaczego ich strona nie  osiąga sukcesu. Ludzie odwiedzają 

strony aby nauczyć się czegoś, znaleźć odpowiedzi na pytania lub po prostu chcą osiągnąć swój 

cel. – a co nie byłoby możliwe bez treści. Słowo pisane jest podstawową metodą jakiej ludzie 

używają do komunikowania się gdy interakcje słowne (mówienie) nie są już możliwe. Internet 

koncentruje się  wyłącznie na zdolności pozwalającej ludziom na wyrażanie swoich pomysłów, 

opinii, badań i informacji, niezależnie od tego czy piszesz romantyczną powieść czy też chcesz 

powiedzieć swoim  przyjaciołom jak zabawny jest Twój kot. 

Co to jest treść? 

Zawartość zawiera zazwyczaj trzy różne formy : tekst, obrazy i multimedia. Kiedy większość 

osób zastanawia się nad dodaniem treści do witryny, zwykle zakłada że jest wymagany tekst. 

Choć tekst jest najczęstszą formą treści w Internecie, zawartość może przybierać różne formy 

niż pisanie. Na przykład treść  może być obrazem (który, jak się mówi, wart jest 1000 słów!) 

lub formę multimediów takie jak wideo i audio. Masz wiele sposobów na wyrażenie siebie w 

swojej witrynie. 

Tekst 

Tekst jest najczęstszą formą treści dostępną w Internecie. Kiedy przedstawiasz swój pogląd na 

dany temat, „ubranie” go w   słowa jest jedna z najbardziej opisowych metod, z jakiej możesz 

korzystać. Pisanie treści  ma swój własny, unikalny zestaw wyzwań, takich jak bariery języka 

(spróbuj czytać po rosyjsku jeśli znasz tylko polski) a także konieczność przestrzegania takich 

konwencji jak pisownia i gramatyka aby zapewnić zrozumienie przez odbiorców. Podczas 

tworzenia witryny ważne jest aby dostarczyć treści, które użytkownicy będą chcieli czytać 

Porady i Wskazówki : Korzyści Z Tekstu 

Użycie tekstu jako nośnika dostarczenia treści przynosi kilka korzyści: 



 Tekst jest wysoce opisowy i może głębiej wyjaśnić temat 

 Większość ludzi zapoznała się z oglądaniem i czytaniem tekstu w Internecie 

 Zawartość tekstowa może być albo prosta albo skomplikowana, jak chcesz 

Jednak tekst posiada również kilka wad jako dostarczyciel treści 

 Duże sekcje tekstu mogą być trudne do odczytania  (a nawet nudne!) 

 W blokach tekstu niewielka jest atrakcyjność  

 Czytanie może być powolnym procesem, więc ludzie mają tendencję do skanowania 

tekstu 

Obrazy 

Obrazy mogą wyrażać emocje i uczucia, które mogą wywołać kilka innych typów treści, 

Przykuwają uwagę i angażują widownie, dzięki czemu witryna czuje się bardziej zaangażowana 

, niż polegająca na dużych blokach tekstu. Możesz używać zdjęć, aby nadać artykułom, większą  

uwagę i próbować złagodzić te długie wyrazy i zdania, które mogą nudzić użytkowników. 

Porady i Wskazówki : Korzyści Z Obrazu 

Obrazy przynoszą kilka korzyści jako metodę dostarczania treści: 

 Emocje, psychologię i sztukę można łatwiej przedstawić . Grafika kolorowa może 

sprawić ,że witryny będą piękne 

 Rozpoznawalne symbole mogą wywołać określone emocje.  

Obrazy mają też kilka wad: 

 Przeglądarki internetowe mogą wyłączać obrazy, co może sprawić ,że projekt okaże się 

niewygodny 

 Osoby niedowidzące mogą mieć negatywny wpływ na słabo wyświetlane obrazy 

 Obrazy mogą czasami odwracać uwagę użytkowników od tekstu 

Bogactwo Mediów  

Wideo, audio i inne formy mediów stały się nieodłączną częścią sieci, która szybko ewoluowała 

w ostatnich latach. Możliwość obejrzenia ulubionego filmu , programu telewizyjnego , muzyki 

a nawet tworzenie własnej treści takiej jak podcasty i blogi video stały się elementami 

łatwiejszymi do wstawienia na stronę.  

Porady i Wskazówki : Korzyści Z Multimediów 

Użycie zawartości multimedialnej ma kilka zalet: 

 Możesz używać zarówno tekstu jak i informacji wizualnej razem.  

 Możesz wizualnie spakować więcej treści w ograniczonej przestrzeni 

 Możesz współdziałać z odwiedzającymi łatwiej przy zawartości wideo. 

Ma też kilka wad: 

 Musisz uwzględnić wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania audio i wideo 



 Pobieranie multimediów wymaga szybkiego połączenia internetowego. 

 Wyłączenie użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp do multimediów  

Podejmowanie Decyzji 

Więc musisz przygotować kilka materiałów do witryny: czy z tymi trzema typami zawartości 

możesz skończyć? Im większą różnorodność dodasz do treści, tym lepiej będzie, więc 

najlepszym rozwiązaniem jest dodanie zdjęć, dużo tekstu i od czasu do czasu zawartości 

multimedialnej. Jednak musisz używać zdrowego rozsądku, aby ustalić gdzie należy umieścić 

tę treść. My skupimy się przede wszystkim na pisaniu treści tekstowych, ponieważ jest to 

najłatwiejsza rzecz do zrobienia i nie wymaga złożonego oprogramowania 

Typy Zawartości 

Wróćmy do przykładu ze zbieraniem znaczków. Na tej stronie mapy i szkielecie witryny , 

można znaleźć podstawowe strony takie jak O nas, Przewodnik, Rynek czy Kontakt; 

przyjrzyjmy się bliżej jak każdy typ zawartości (teskt, obrazy czy media) mogą być 

zaimplementowane wewnątrz przykładowej sekcji. Kiedy tworzysz własną witrynę, należy się 

zastanowić nad tym , jak używać tych trzech typów zawartości; może Ci to pomóc zdecydować, 

jak chcesz aby wszystko się pojawiało na stronie ,zanim zaczniesz kodowanie. 

Projektowanie Informacji 

Głównym elementem projektowania informacji jest zapewnienie ,że treść jest zapisywana w 

standardzie w jakim ludzie mogą jej używać łatwo i skutecznie. Celem strony jest 

przedstawienie informacji o czymś, czy jest to prywatny serwis, czy chcesz mieć witrynę 

udostępnioną społeczeństwu. Chcesz umieści treść w swojej witrynie w celu odzwierciedlenia 

pewnego poziomu profesjonalizmu, zwłaszcza jeśli masz obawy jak łatwo będzie czytać, 

wyświetlać a nawet słyszeć Twoją witrynę. 

Zawartość przychodzi pierwsza 

Być może zastanawiasz się dlaczego musisz stworzyć treść zanim będziesz miał witrynę. Prosta 

odpowiedź: Treść jest najważniejszą  Twojego serwisu, więc warto skupić uwagę na tworzeniu 

wysokiej jakości zawartości witryny przed jej zbudowaniem. Jednym z najczęstszych błędów 

popełnianych podczas tworzenia witryny , jest tworzenie początkowej treści wokół swoich 

pomysłów projektowych (aby pasowały do ładnych pudełek), a nie dopasowywanie projektu 

do treści. Pamiętaj ,że to ludzie odwiedzają Twoją witrynę dla treści; projekt ma ułatwić  

nawigację i łatwiejszą do oglądania. Może to brzmi surowo, ale znacznie łatwiej jest pisać to 

co chcesz wyświetlić na stronie, a następnie zawinąć kod wokół treści zgodnie z potrzebą. 

Pomimo tego że po utworzeniu projektu, konieczne będzie dodawanie treści ,po utworzeniu 

projektu witryny, wczesne pobranie treści początkowej pomoże Ci wypracować większość 

struktury i stylu Twojej witryny, zanim przystąpisz do projektu; robienie rzeczy w drugą stronę 

oznacza ,że musisz uprzednio odgadnąć jak rzeczy będą musiały się pojawiać przed ich 

zdefiniowaniem. Najlepszą radą jakiej można udzielić to wygenerowanie całej podstawowej 

zawartości jakiej potrzebujesz , aby Twoja witryna się zaczęła, a następnie zaprojektowanie 

witryny na bazie zawartości. Po zakończeniu projektowania, można dodawać dowolne 

etykiety lub fragmenty informacji aby poprawić sposób współpracy zawartości z projektem . 



Postępując zgodnie z takim podejściem ,nauczysz się ostrożniej układać strukturę witryny i nie 

będziesz musiał pisać tak dużo kodu (zawsze to dobra rzecz!). Oznacza to również ,że 

wprowadzony kod będzie czystszy, bardziej wydajny i łatwiejszy do zarządzania. Przez 

umieszczenie zawartości wewnątrz znaczników które dokładnie opisują jego cel, możesz 

zredukować potrzebę zgadywania, co z kolei zmniejsza niepotrzebny kod lub style, które się 

powtarzają. 

Publiczność 

Najważniejszym elementem projektowania informacji jest zrozumienie odbiorców. Chcesz aby 

materiał jaki piszesz był zrozumiany przez użytkowników, którzy chcą zostać częścią Twojej 

„rodziny online”. Na przykład jeśli chcesz skierować witrynę do dzieci, nie chcesz użyć tego 

samego rodzaju treści , która znajdziesz w witrynie adresowanej do pracowników 

akademickich. Istnieje wiele różnych typów odbiorców, i trudno będzie trafić w gusta każdego, 

jednak zanim zaczniesz musisz mieć  świadomość demografii odbiorców, którzy mogą zetknąć 

się z Twoją witryną 

Typ Odbiorców 

Powinieneś zadać sobie następujące pytania o odbiorców witryny, ponieważ wszystkie te 

kwestie mogą mieć wpływ na kształtowanie witryny w sieci: 

Wiek : Jaka jest główna grupa wiekowa Twoich odbiorców  , i jaki poziom pisania będzie ona 

wymagała 

Płeć : Czy Twoja treść skierowana jest do mężczyzn czy kobiet lub czy jest neutralna płciowo? 

Lokalizacja : W jakich krajach mieszkają Twoi użytkownicy i jakich będziesz potrzebował 

języków? 

Doświadczenie : Czy Twoi użytkownicy będą świadomi treści technicznych lub żargonu , 

jakiego najprawdopodobniej będziesz używał? 

Edukacja: Czy użytkownicy zrozumieją język użyty w witrynie? 

Zdolności : Czy Twoi odbiorcy używają sieci skutecznie lub musisz zastosować pomoc  wizualną 

w witrynie? 

Społeczność: Czy Twoi planowani użytkownicy chcą uczestniczyć w działaniach; jeśli tak, to co 

możesz im zaoferować? 

Religia : Czy Twoi użytkownicy mają jakieś potrzeby kulturalne? 

Poglądy polityczne: Czy odwiedzający mają swój punkt widzenia politycznego ,o którym 

mógłbyś pamiętać (lub go zaspokoić)? 

Myśli Odwiedzających 

W tym miejscu, masz pojęcie o tym jaki typ treści ma witryna przykładowa; następnie musisz 

zdecydować, do jakiego rodzaju odbiorców skierowana będzie Twoja witryna. Przyjrzymy się 



każdemu rodzajowi odbiorców w odniesieniu do witryny zbieracza znaczków, co może pomóc 

zrozumieć jak odpowiedzieć na powyższe pytania w stosunku do własnej witryny 

Pisanie Stron Internetowych 

Nadszedł czas abyś zaczął pisać treść swojej witryny. Choć niektórzy ludzie wolą pisać treść w 

miarę potrzeby, to niemal wszystkie witryny mają wspólne strony. Przed rozpoczęciem 

kodowania witryny należy utworzyć te wspólne strony; a c to coś do umieszczenia na stronach 

zanim Twoja witryna zacznie żyć w pełni. 

Wspólne Strony 

Znajomość celów Twojej strony umożliwia określenie jakie strony będą potrzebne w witrynie. 

Na przykład jeśli chcesz stworzyć blog , musisz wiedzieć ,że musisz utworzyć treść wstępnych 

postów, które będą witały użytkowników. Te posty będą musiały wyjaśniać użytkownikom, 

dlaczego Twoja witryna istnieje. Choć celem Twojej witryny będzie dyktowanie treści, jaką 

powinieneś dołączyć do projektu, pamiętaj ,że każda  stroma ma inne wymagania. Chociaż jest 

to Twoja witryna, i jesteś całkowicie uprawniony do tworzenia lub usuwania pewnych typów 

stron jakich oczekują odwiedzający, powinieneś być świadomy ,że wystąpić konsekwencje 

niepożądanych informacji.  Wróćmy do mapy strony utworzonej wcześniej. Prowadząc 

badania dotyczące planowanej witryny, określiliśmy wiele stron jakie musisz dołączyć do 

swojej witryny takie jak O Nas, Newsy i Kontakt. W oparciu o tą informację, powinieneś 

rozpocząć proces pisania przez otwarcie procesora tekstu i  tworząc dokument dla każdej 

strony jaką czujesz ,że powinna być dołączona.  W ten sposób, każda strona zostanie 

oddzielona i pomaga uniknąć mylenia z tym co gdzie idzie. Jeden pozytyw: Duża ilość stron  

oznacza ,że istnieje szereg konwencji, które zostały ustanowione, i pewne oczekiwania co do 

tego jakiego typu witryny powinny się znaleźć, na przykład informacje o autorze strony 

Wybór Stron I Treści 

Możesz wybrać dowolną liczbę elementów, które mają zastosowanie do Twoje strony, z 

poniższej listy. Może Ci ona pomóc zdecydować , jakie strony powinna końcowo zawierać 

Twoja witryna. Pamiętaj ,że możesz (i powinieneś) również użyć mapy strony jako punktu 

odniesienia dla wskazania  podstawowych stron Twojej witryny: 

 O (Nas) : Podaje informacje o stronie i jej autorze 

 Dostępność : Wyjaśnia przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych 

 Reklama : Pokazuje szczegóły dla osób chcących  płacić za powierzchnie reklamowe 

 Archiwum : Udostępnia katalog poprzednich artykułów lub postów  

 Artykuły : Zawiera wszelkie wyczerpujące teksty 

 Blog: Zawiera stale aktualizowane źródło zapisków i artykułów 

 Społeczność : Dostarcza informacji o sposobie w jaki użytkownicy mogą wchodzić w 

interakcje społeczne 

 Kontakt : Podaje szczegóły kontaktu z właścicielem serwisu 

 Dotacje : Dostarcza szczegółów osobom ,które chciałyby w jakiś sposób pomóc lub 

przekazać coś dla serwisu 

 Pobierz : Zawiera linki do oprogramowania lub plików, które są istotne dla tej witryny 



 Zdarzenia : Podaje daty, czas i ważne informacje o nadchodzących wydarzeniach 

 FAQ : Zawiera listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących produktów i usług 

 Cechy :  Daje szczegółowe spojrzenie na funkcjonalność Twoich produktów i usług 

 Galeria : Zawiera zdjęcia, multimedia o inne materiały wizualne do oglądania 

 Historia : Zawiera szczegóły historii strony, w tym daty wydania 

 Laboratorium : Zapewnia miejsce w którym możesz pokazać co testujesz lub nad czym 

pracujesz 

 Legat : Chroni prawa autorskie, warunki świadczenia usług i informacje o prywatności 

 Linki : Zawiera URL’e witryn, które uważasz za przydatne lub warte przejrzenia 

 Wiadomości : Udostępnia najnowsze informacje o  witrynie, w tym nowe funkcje i 

zawartość 

 Strona Główna : Podaje krótkie szczegóły dotyczące strony; pamiętaj ,że zazwyczaj jest 

to pierwsza strona witryny 

 Portfolio : Dostarcza miejsca dla pokazania pracy, projektów lub tego czego się 

podjąłeś 

 Prasa : Miejsce w którym możesz wspomnieć o wszelkich nagrodach lub dobrych 

opiniach, które strona mogła otrzymać 

 Prywatność : Zazwyczaj zawiera oświadczenie, które mówi ,jakie dane osobowe strona 

może zbierać 

 Projekty : Wyświetla listę rzeczy oferowanych przez Twoją witrynę 

 Zasoby : Udostępnia miejsce dla informacji , które nie należą do innych kategorii 

 Resume : Gdzie możesz pokazać swoje umiejętności, jak również listę kwalifikacji 

 Usługi : Podaje szczegóły dotyczące profesjonalnej (płatnej) pracy oferowanej przez 

Internet 

 Subskrypcja : Lista kanałów i e-zinów , które ludzie mogą chcieć przeczytać 

 Wsparcie : Dostarcza plik pomocy, żądane funkcje, raporty o błędach i inne wsparcie 

Pamiętaj, że zawsze możesz coś dodać to mapy witryny jeśli sądzisz ,że ta pozycja przyniesie 

korzyść witrynie. Pamiętaj też, że niektóre stronu nie mogą pojawić się w witrynie dopóki nie 

masz wystarczających  informacji aby ją wesprzeć. Z tego powodu należy tworzyć treści tylko 

da stron ,które możesz pisać z łatwością.  Niezależnie od tego co się zdarzy, wszystkie witryny 

powinny mieć strony dotyczące kontaktów , wiadomości (lub blogów) u góry strony głównej, 

które działają jako platforma startowa dla wszystkiego co witryna ma do zaoferowania swoim 

gościom. Chcesz też aby odwiedzający mogli szybko zobaczyć co nowego, a także czy jest coś 

ciekawego od ostatniej wizyty 

Co dołączyć do Strony O (Nas) 

 Szczegóły dotyczące oferty Twojej witryny 

 Informacje o docelowych odbiorcach 

 Korzyści z korzystania z witryny 

 Twój tytuł i inne informacje o Tobie 

 Twoje zainteresowania, hobby i doświadczenie 

 Inspiracja do stworzenia serwisu 



 Interesujące fakty, którymi możesz podzielić się o sobie 

Co dołączyć do Strony Archiwum 

 Kategorie do których należy Twoja witryna 

 Informacje o opublikowanych danych i kategoriach 

 Lista wszystkich stron istniejących w Twojej witrynie 

Co dołączyć do Strony Artykuły 

 Tytuł odnośnego artykułu 

 Datę u autora opublikowanego artykułu 

 Uwagi w stopce po zawartości 

 Przydatne linki do powiązanych artykułów 

Co dołączyć do Bloga 

 Listę ostatnich wpisów na bloga 

 Tytuły postów i daty ich wydania 

 Adresy witryn URL postów 

Co dołączyć do Strony Społeczność 

 Lokalizacja znajomych serwisu 

 Linki do obszarów intersujących odwiedzających, takich jak Wydarzenia 

 Sekcje obsługiwane przez użytkowników, takie jak Forum 

 Lista sieci społecznościowych do jakich ludzie mogą dołączyć 

 Inne strony jaki posiadasz odnoszące się do witryny 

Co dołączyć do Strony Kontakt 

 Formy emaila dla ludzi do kontaktu ze sobą 

 Numer telefonu (jeśli strona biznesowa) 

 Adres lub skrzynka pocztowa (jeśli strona biznesowa) 

 Szczegóły konta komunikatora 

 Linki do forów, chat roomów itd. 

Co dołączyć do Strony Dotacje 

 Informacja ,jak przesyłać artykuły na stronę 

 Metody dla odwiedzających jak mogą się zaangażować 

 Szczegóły dotyczące datków (ewentualnie) 

 Porady na temat promowania witryny 

Co dołączyć do Strony Pobierz 

 Szczegóły dotyczące wymagań systemowych 

 Informacja o tym czy produkt jest darmowy czy komercyjny 

 Linki do luster w lokalizacji pobierania 

 Uwagi lub inne przydatne informacje o wydaniu 



 Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania 

Co dołączyć do Strony Zdarzenia 

 Nazwę zdarzenia które  ma miejsce 

 Lokalizacja i czas określonego zdarzenia 

 Zainteresowane osoby i szczegóły dotyczące zdarzenia 

 Linki do blogów, które odnoszą się bezpośrednio do zdarzenia ujętego na stronie 

Co dołączyć do Strony FAQ 

 Dobrze skategoryzowane pytania, o które jesteś pytany regularnie 

 Silne i zdecydowane odpowiedzi 

 Pytania umożliwiające Ci dostarczenie przydatnych informacji 

Co dołączyć do Strony Cechy 

 Szczegóły Twojego produktu lub usługi 

 Unikalne punkty promocyjne 

 Porównanie z innymi produktami 

 Listy podsumowujące i opisujące funkcje produktu 

 Dlaczego ludzie powinni skorzystać z oferty 

Co dołączyć do Strony Galeria 

 Kategorie oddzielające obrazy i multimedia 

 Miniaturki i linki do obrazów pełno rozmiarowych 

 Media wyświetlane bez automatycznego odtwarzania 

 Podpisy dla każdej pozycji w galerii 

Co dołączyć do Strony Historia 

 Długość czasu , jaki działa witryna 

 Szczegóły dotyczące poprawek witryny w czasie 

 Informacje o rozwoju i postępie witryny 

 Użyteczne statystyki i wykresy  (jeśli wymagane) 

 Informacje o planowanych ulepszeniach 

Co dołączyć do Strony  Laboratorium 

 Szczegóły tego nad czym pracujesz 

 Zabawa, ciekawostki lub nowe projekty 

 Czy ludzie mogą przetestować lub zobaczyć Twoją pracę 

 Wszelkie oczekiwania jakie mogą mieć  odwiedzający 

 Szczegóły  dotyczące dat zakończenia projektu 

Co dołączyć do Strony Linki 

 Dowolne witryny jakie polecasz aby odwiedzić 

 Linki do stron przyjaciół i współpracowników 



 Szczegóły dotyczące innych witryn jakie możesz posiadać 

 Linki do stron społecznościowych 

 Lista stron jakie subskrybujesz lub odwiedzasz regularnie 

Co dołączyć do Strony Wiadomości 

 Wszystko o czym chcesz powiadomić 

 Linki do kanałów RSS , które są dostępne 

 Ogłoszenia Twojej witryny 

 Wszelkie wydarzenie występujące w witrynie 

Co dołączyć do Strony Przegląd 

 Całą treść pierwszej strony 

 Wyjaśnienie celu witryny 

 Ostatnie posty na blogu 

 Linki do wspólnych obszarów strony 

 Podstawowe informacje kontaktowe 

 Inne ważne informacje 

Co dołączyć do Strony Portfolio 

 Nowe projekty, które zostały podjęte, z linkami do ukończonej pracy 

 Informacje kiedy podjęto konkretną pracę 

 Lista zrealizowanych projektów, i projektów w realizacji 

Co dołączyć do Strony Prasa 

 Nagrody jakie wygrałeś z innych witryn 

 Linki lub fragmenty profesjonalnych recenzji Twojej witryny 

 Opinie użytkowników o projektach i usługach 

 Szczegóły dotyczące łączenia się z witryną zewnętrzną 

 Komunikaty prasowe lub materiały promocyjne 

Co dołączyć do Strony Projekty 

 Nazwę projektu o którym podajesz informacje 

 Krótki opis projektu 

 Koszt ( w tym rabaty i podatki) 

 Linki do dedykowanych stron projektu 

Co dołączyć do Strony Zasoby 

 Linki do i informacje o produktach i usługach firm trzecich 

 Linki do książek lub multimediów jakie wyprodukowałeś 

 Wszelkie osierocone linki lub stron, których nie używano gdzie indziej 

Co dołączyć do Strony Resume 

 Kim jesteś i jaki jest tytuł twojej pracy 



 Jak możesz służyć odwiedzających 

 Wszelkie hobby i zainteresowania jakie masz 

  Twoje kwalifikacje i doświadczenie 

 Wszelka historia zatrudnienia 

Co dołączyć do Strony Usługi 

 Listę oferowanych przez Ciebie usług 

 Szczegóły dotyczące upakowanych składników 

 Porównanie oferowanych produktów i usług 

 Oszacowanie lub całkowita cena oferowanych usług 

 Czego klienci mogą oczekiwać  jeśli skorzystają z usług 

Co dołączyć do Strony Subskrypcja 

 Wszelkie kanały do jakich może zapisać się odwiedzający 

 Link do wszelkich zarchiwizowanych biuletynów informacyjnych 

 Szczegóły dotyczące sposobu dołączenia i anulowania subskrypcji  

 Specjalne oprogramowanie potrzebne do subskrypcji 

 Lista podcastów lub videocastów 

Co dołączyć do Strony Wsparcie 

 Dokumentacja pomocy dla określonego projektu 

 Formularz przesłania zapytania o  Twoją witryny lub projekty 

 Raporty o problemach z witryną 

 Inne pokrewne informacje techniczne 

Teraz, gdy dokładnie wiesz co każda strona powinna zawierać, (za wyjątkiem stron , które są 

unikalne dla Twojej witryny), kolejnym krokiem w tym procesie jest rozpoczęcie pisania 

zawartości. 

Podstawy Pisania 

Teraz masz podstawową wiedzę na temat stron, jakie możesz uwzględnić  oraz rodzaj treści, o 

której umieszczeniu warto pomyśleć. Przed przystąpieniem do pisania, musisz zadbać o 

przestrzeganie podstawowych zasad, które pomogą Ci upewnić się ,że treść jest 

zoptymalizowana pod kątem łatwości czytania. Długi tekst, pełen literówek skomplikowanego 

żargonu techniczne, czy nadużywanie dużych liter, wystaczy abu doprowadzić nawet 

najspokojniejszych z nas do granicy szaleństwa! Poniższe informacje są dobrą podstawą do 

przeanalizowania tematu, co stanowi od wysokiej jakości treści 

Jak pisać skutecznie 

Teraz musimy zacząć budowę strony. Rozpocznij od otwarcia edytora tekstu, . Zanim zaczniesz 

przechodzić poniższą listę, prawdopodobnie będziesz musiał przestać czytać i zacząć pisać 

zawartość dla każdej strony witryn. Pamiętaj , że powinieneś  ograniczać się tylko do treści 

jednej strony (być może dwóch lub trzech, jeśli masz dużo zdjęć); po zakończeniu tego procesu 

można przejść do następnych , najlepszych praktyk, które pozwolą ci  upewnić się ,że treść 



spełnia określone wymagania. Postępując zgodnie z tymi zasadami, upewnisz się ,że Twoja 

treść jest dobrze zorganizowana i czytelna. Bądź kreatywny w swoim pisaniu i nie zapomnij ,że 

możesz używać nagłówków, punktorów i list do formatowania tekstu, ale ich nie nadużywaj. 

Jeśli skończyłeś pisanie treści (i masz jej dużo), witamy z powrotem! Mam nadzieję ,że bawiłeś 

się kreatywnością. Jeśli trudno jest wymyślić jakąś treść (wiedząc czego oczekują ludzie ,z 

poprzednich części) przeglądnij Internet i zajmij się ulubionymi witrynami ,aby zobaczyć jak 

przekładają się dla Ciebie ich przesłanie. Następnie, możesz łatwo odtworzyć to co przekazują 

,bez ich kopiowania. Powinieneś teraz mieć dobrą, surową treść, która jest gotowa do 

umieszczenia w filtrze zapisu, który pozwala na wypróbowanie i wyróżnienie! Następnie 

musisz uruchomić strony, wykonując każdy z następujących kroków i skorzystaj ze wskazówek 

do poprawy ogólnej jakości zawartość. To co zostało zakończone, jest czymś ulepszonym. 

Rozważając wszystkie te kroki, zmiany wprowadzone w Twojej treści powinny znacznie 

zwiększyć poziom końcowy witryny. Po zapoznaniu się z poszczególnymi sekcjami 

wymienionymi poniżej, przejrzyj ponownie to co napisałeś i wprowadź odpowiednie zmian. 

Następujące kroki tworzą prosty, ale skuteczny przewodnik po  udoskonaleniu zawartości. 

Powodzenia! 

Pisownia 

Pisownia jest najbardziej podstawowych części tego, co sprawia ,że Twoje pisanie będzie 

wysokiej jakości. Zdolność do precyzyjnego myślenia słowami pozwala innym zrozumieć to co 

chcesz wyrazić. Różne kraje mają swoje własne zasady pisowni , więc zawsze wybieraj reguły 

pisowni, które najlepiej pasują do Twoich odbiorców docelowych. Podczas gdy pisownia  może 

być trudna, większość edytorów tekstowych i edytorów internetowych obejmuje sprawdzanie 

pisowni, dzięki czemu można szybko poprawić błędy w treści, aby poprawić czytelność 

Gramatyka 

Gramatyka jest kolejnym ważnym obszarem dla czytelności i wysokiej jakości pisania. Podczas 

gdy  pisownia patrzy na formowanie i kolejność liter tworzących słowa, gramatyka skupia się 

bardziej  na porządku czytelności i użyciu znaków interpunkcyjnych. Chociaż sprawdzanie 

gramatyki istnieje w procesorach tekstu, czasami mają wyższy współczynnik błędów, ponieważ 

kontekst odgrywa dużą rolę w tym jak zdania powinny być ustrukturyzowane. 

Czytelność 

Ludzie nie chcą czytać treści, które pozostawiają ich zdezorientowanymi lub 

skonfundowanymi; tym łatwiej jest  pędzić przez zawartość i „podnosić” główne punkty.  Jedną 

z największych kwestii jakie mogą prowadzić do słabej czytelności, jest kwestia zbyt długich 

zdań. Wiele stron internetowych zawiera ogromne akapity tekstu, których nie można ogarnąć 

od razu. Czytelność można poprawić przez podzielenie długich zdań i oferowanie list ( w 

stosownych przypadkach) aby wyświetlić  kluczowe punkty i podświetlone informacje. 

Spojrzenie na odbiorców docelowych jest najlepszą metodą  określenia tego ,co  jest czytelne, 

ponieważ może różnić się w zależności od odwiedzających. Zgodnie z ogólną zasadą , wielu z 

nas ma krótki okres zainteresowania ,zwłaszcza w Internecie, gdzie zwykliśmy czytać krótkie 

artykuły i zróżnicowaną ilość tekstu! 



Struktura 

Większość treści zawiera podobną metodę oddzielania tekstu używając nagłówków i 

obrazków. Struktura zawartości pomaga czytelnikom odróżnić to co chcą przeczytać, jak 

również pomaga w nawigacji. Przykład słabej struktury pojawia się ,gdy zawartość jest 

rozdzielona na wiele stron, zmuszając odwiedzających do złamania ich wzorca czytania. w 

ekstremalnych przypadkach czytelnicy mogą zdecydować się poszukać w innych witrynach, 

która udostępnia te same informacje, bez konieczności wprowadzania nowych stron, a nie 

przewijania w sposób naturalny 

Układ 

Podczas tworzenia swojego projektu, należy wziąć pod uwagę kolor, rozmiar , odstępy  nawet 

pozycję strony aby zapewnić ,że zawartość jest łatwa do odczytania tak jak to możliwe. Nie 

oznacza to ,że należy używać niezwykle szeregu rozmiaru czcionek, ale oznacz to ,że należy 

określić  jakie jest najbardziej czytelne rozwiązanie dla Twojej witryny, szczególnie jeśli chcesz 

zachęcić użytkowników do zwrócenia uwagi na to co oferujesz. 

Chunking 

Chunking jest procesem zbierania dużych informacji i pogrupowanie ich w kawałki dla 

lepszego odczytu. Może to obejmować  użycie list punktowanych lub numerowanych; krótkich 

subnagłówków, użycie wykresów, i modeli wizualnych dla przykucia uwagi odwiedzających. 

Chunking sprawia ,że treść łatwiej jest odczytać i umożliwia odwiedzającym szybkie  

zrozumienie pojęć, ale nie powinieneś używać go jako substytutu prób utrzymania zawartości 

bez żargonu technicznego i zbyt skomplikowanych zdań 

Czytelność 

Staraj się aby treść była łatwa do przeczytania .Jeśli używasz kolorów które sprawiają ,że tekst 

jest słabo widoczny w porównaniu z kolorem tła (z małym kontrastem), może się okazać ,ze 

prawie niemożliwe jest odczytanie zawartości. 

Fluff posting 

Fluff posting to pisanie treści, która nie dodaje nic przydatnego do witryny; jest to również 

synonim forum online i serwisów społecznościowych (całkiem możliwe ,że przez ilość spamu 

jaki istnieje). Kiedy piszesz zawartość, upewnij się ,że  zawiera tylko  konieczne informacje. 

Nikt nie chce czytać bezsensownych wypowiedzi i niekończącego się żargonu, więc trzeba 

sprawić by treść była tak interesująca jak to możliwe. 

Marnotrawstwo Czasu 

Marnowanie czasu odwiedzających jest  jednym z grzechów głównych tworzenia treści .Mam 

na myśli marketingowe pogawędki lub żargon prawniczy, przez który muszą się przebić ,aby 

dotrzeć do interesujących treści 

Redukcjonizm 



Redukcjonizm jest działaniem ograniczającym coś do jego najprostszej postaci. Ta przesłanka 

może być zastosowana do zawartości sieciowej przez zastosowanie 50% reguły redukcji. 

Niezależnie ile masz treści, należy wziąć i zredukować o 50%. Jest to możliwe dzięki 

zmniejszeniu liczby słów potrzebnych do wyjaśnienia czegoś. Zasada 50% nie ma zastosowania 

do każdego rodzaju dokumentu. 

Iteracja 

Podczas pisania treści może pojawić się powtarzanie. Choć można wykorzystać tą technikę  

wprowadzenia informacji do pamięci jako znak ważności, problemy wystąpią kiedy 

powtórzenia wystąpią na większą skalę . Przejrzyj dokument i zaznacz miejsca w których się 

powtarzałeś, sprawdź ,czy jest to naprawdę konieczne, a jeśli nie usuń dodatkowe odniesienia 

z treści. 

Złożoność 

Techniczny żargon: geek’i go kochają, ale większość ludzi nienawidzi!  Witryny mogą zawierać 

słowa (lub akronimy), które rozumie niewiele osób. Choć terminy techniczne są istotne, 

ponieważ poprawni odwołują się do tematu, zawsze musisz podać jasną definicję i znaczenie 

tych terminów podczas ich stosowania w treści witryny, 

Nastawienie osobiste 

Jednym z psychologicznych aspektów pisania jest uwzględnienie wszelkich osobistych 

uprzedzeń dotyczących danego tematu. Powinieneś  starać się zachowywać fakty a nie swoje 

opinie. Kiedy ludzie wyrażają swoje opinie w negatywny sposób, może prowadzić to do 

internetowych argumentów zwanych  wojnami płomieni, kiedy dyskutują o kontrowersyjnych 

kwestiach. Kluczem do osobistego nastawienia, jest wiedza kiedy twoja opinia jest użyteczna 

i dołączasz do dyskusji a kiedy jest przeszkodą. Pomyśl zanim napiszesz! 

Empatia 

Piszesz strony do swoich czytelników, nigdy nie zapomnij o tym! Jęśli chcesz przekonać ludzi 

do korzystania z witryny regularnie, zawsze powinieneś starać się widzieć rzeczy z punktu 

widzenia ludzi czytających i łączących się z nimi emocjonalnie. Spróbuj wyobrazić sobie siebie 

jako czytelnika. Jak ludzie będą interpretować to co mówisz? Czy należy zmienić sposób pisania 

,aby pomóc odbiorcom  zrozumieć? Jak należy określić treść aby zapewnić ,że wszyscy będą 

się cieszyć doświadczeniem? Powinieneś zadać sobie ten sam zestaw pytań, kiedy nadejdzie 

czas wdrożenia projektu witryny 

Emocje 

Kluczową częścią pisania treści internetowych jest unikanie tworzenia treści, które są suche i 

matowe. Może to powodować kilka czynników, ale tym co powoduje ,że tekst staje się 

zaangażowany i interesujący jest emocja. Wykorzystanie psychologii emocjonalnych 

wyzwalaczy może pomóc Ci osiągnąć ten cel, ponieważ pojawienie się przyjaznego 

dziwacznego, zabawnego  i rozrywkowego elementu  może przełamać lody między Tobą a 

Twoimi odwiedzającymi. Zasadniczo musisz „wstrzyknąć” trochę siebie w to co piszesz, aby 

Twój entuzjazm był zaraźliwy. 



Kontekst 

Zapewnienie kontekstu dla różnych scenariuszy może pomóc ludziom zrozumieć 

skomplikowane fragmenty informacji. Na przykład możesz wyjaśnić ,że wyszukiwarka działa 

jak katalog telefonów (ponieważ zawiera szczegółowe, skalsyfikowane spisy  różnych miejsc i 

ich lokalizacji). Powinieneś nawiązywać w swojej treści do jak największej liczby przykładów 

aby odwiedzający mogli przyjąć Twój punkt widzenia 

Skanowanie 

Podczas odwiedzania witryn , rzadko czytasz każdą pojedynczą pozycję na stronie. Ludzie 

skanują zawartość witryny , szukając kluczowych haseł,  obrazów, konwencji lub tego co 

pomoże im zidentyfikować to czego szukają. Ludzie odwiedzają witryn z zamiarem szybkiego 

znalezienia informacji, skanując stronę , ludzie mogą zidentyfikować  to czego potrzebują bez 

konieczności czytania wszystkiego na stronie. Zwykle jest to coś, co można osiągnąć 

naturalnie, ale mogą wystąpić problemy jeśli użyteczność strony zostanie dramatycznie 

zmieniona. 

Język 

Chociaż angielski jest popularnym językiem i większość użytkowników Internetu to rozumie, 

jest jednak wielu , którzy go nie znają. Jako twórca witryn , musisz zaspokajać potrzeby 

językowe użytkowników, ponieważ ludzie porzucą  witrynę, jeśli nie będą w stanie zrozumieć 

jej treści. Problem polega na tym, że tłumaczenie witryny na różne języki może być kosztowne 

(jeśli kogoś zatrudniasz),  a usługi translatorskie online nie mają takiej dokładności 

Wolna Wola 

Każda osoba ma wolną wolę co do wyboru czy chce czy nie dalej oglądać witrynę. Jeśli Twoja 

treść nie jest atrakcyjna, łatwa do zrozumienia i wyczerpująca, odwiedzający może przejść do 

innej strony; nigdy nie zapominaj, że konkurencja w Internecie jest zażarta. Treść Twojej 

witryny powinna odzwierciedlać to ,czego szukają inni, a jednym z najlepszych sposobów na 

osiągnięcie tego celu jest zachowanie istotnych i aktualnych materiałów. Upewnij się ,że 

piszesz o sprawach na których się znasz. 

Konkluzja 

Wreszcie ukończyłeś pracę z treścią za pomocą filtra pisowni, więc nie musisz już nic dodawać 

do swojej zawartości! Wszystko omawiane w tej sekcji opiera się na założeniu ,że podczas 

pisania treści, powinieneś skupić się na jakości a nie ilości. Chociaż artykuł  z pewnością zajmie 

niewiele  czasu, wysiłek w niego włożony pokaże swoją wartość pod względem liczby 

odwiedzin, które będziesz miał w przyszłości. Nawet jeśli nie dostarczasz żadnych artykułów  

ani nie oferujesz innych usług takich jak oprogramowanie czy aplikacje internetowe, a nawet 

jeśli witryna to nic innego jak strona główna Twojej firmy (a nie osobisty blog), uczyń swoją 

treść niepowtarzalną i pomoże Ci zbudować reputację a ludzie będą skłonni Ci zaufać (lub 

szanować to co oferujesz) na przyszłość. 

 



Lorem Ipsum 

Więc co należy zrobić w miejscach, w których nie ma gotowych treści i nie będzie można ich 

stworzyć w najbliższym czasie? Cóż, standardową metodą jest użycie tekstu łacińskiego.  W 

Internecie można się natknąć na witryny (zwłaszcza szablony stron), które mają dziwny tekst 

zaczynający się słowami „Lorem Ipsum”. Tekst odgrywa istotną rolę w projekcie witryny, 

można zobaczyć jak styl i struktura zdań może wpływać na elementy wizualne Twojej witryny. 

Osoby , które nie mają treści do umieszczenia w swojej witrynie, używają tego do tego co 

nazywa się Lipsum lub tekstem obojętnym. Ponieważ piszesz treść przed przystąpieniem do 

projektowania, nie musisz polegać na tekście Lispum, aby mieć wrażenie że warto coś 

przeczytać na stronach. Możesz wykorzystać Lipsum , aby wypełnić luki jeśli masz jakieś sekcje 

witryny, dla których nie możesz stworzyć treści przesz zakończeniem projektowania.  Możesz 

to zrobić jeśli Twoja zawartość zależy od niektórych funkcji na stronie. Zasadniczo tekst Lipsum 

jest standardem branżowym do oznaczania wyimaginowanej treści! Lorem Ipsum został użyty 

w formie pisemne i wydawnicze jako standard branżowy dla tekstu obojętnego od 1500 roku, 

kiedy nieznany drukarz stworzył próbkę książki  szyfrowanego typu. Po pięciu wiekach, 

pozostaje nadal popularnym w użyciu, i znalazł swoje miejsce w Internecie. Tekst Lipsum może 

się wydawać słowami losowymi  po prostu rozproszonymi w zdaniu; jednak okazuje się ,że 

pierwsze użycie Lorem Ipsum pochodzi z księgi o etyce Cycerona „O Najwyższym Dobru i Złu”. 

Ponieważ tekst Lipsum ma równomierne rozmieszczenie liter i słów ,a jednocześnie tworzy 

zdania strukturalne, warto używać go w swoich tekstach, a nie tylko takich słów jak „Tutaj 

treść”. 

 

 

 

 

 



Jak Powinieneś Zacząć Kodować Swoją Stronę? 

Nadszedł czas, abyś zbudował swoją pierwszą stronę internetową. Podekscytowany? Pierwszą rzeczą 

jaką musisz zrobić, to zrozumieć czym jest kod i jak z niego skorzystać. aby złożyć podstawowe 

elementy witryny. W tej części zajmiesz się strukturą swojej nowej witryny. Efekt końcowy może nie 

będzie imponujący, ale dodamy trochę stylu i obrazków w końcówce, więc na razie nie martw się 

wizualizacjami. Teraz omówimy następujące tematy; 

 Co to jest kod i HTML , i jak wpływają na Twoją witrynę 

 Semantykę i standardy obowiązujące przy projektowaniu stron internetowych jakich 

powinieneś przestrzegać 

 Konstruowanie stron początkowych (szablonu) witryny 

Powrót Do Podstaw 

Zanim zaczniesz budować swoją pierwszą stronę, musisz zapoznać się z kilkoma podstawowymi 

tematami, abyś dokładnie wiedział co jest omawiane w tej części! Możesz napotkałeś wiele dziwnych 

terminów, z którymi nigdy się nie spotkałeś,  zanim ludzie użyli ich do opisu procesu budowy strony; 

więc poświęćmy chwilę na ich poznanie. Pomoże Ci to zrozumieć jak działa sieć za kulisami. W 

poniższych sekcjach dowiesz się co to jest kod i jakie rodzaje kodu będą wpływały na Ciebie. Następnie 

spojrzymy się temu co musisz zrobić  aby móc utworzyć pierwszą stronę witryny, a także to czego 

potrzebujesz aby tego uniknąć.  

Pod Maską 

Kiedy patrzysz na witrynę w przeglądarce prawdopodobnie nie zastanawiasz się nad tym , jak działają 

trybiki za kulisami. Przeglądarki internetowe  są zbudowane do przeglądania stron To właśnie robią. 

Robią to , badając w jaki sposób strona jest kodowana, a następnie jak interpretuje ten kod , aby 

wyświetlić witrynę na ekranie. Jeśli kiedyś korzystałeś z produktu takiego jak Microsoft Word, wiesz ,ze 

można zastosować  formatowanie do dokumentu, takie jak zmiana rozmiaru czcionki, kursywy itp., a 

dokument zapamięta te ustawienia po zapisie i ponownym otwarciu. Od tej chwili, bez względu na to 

kto otworzy plik i na jakim komputerze zostanie otwarty , formatowanie będzie zawsze widoczne w 

dokumencie. Program Word przechowuje te ustawienia formatowania w pliku i wie, w jaki sposób 

powinien wyświetlać to formatowanie  podczas otwierania pliku. dokumenty do pracy w sieci działają 

w ten sam sposób: zawierają specjalne informacje o formatowaniu, które pozwalają przeglądarce 

zrozumieć w jaki sposób strona ma wyglądać, a przeglądarka interpretuje polecenia w celu 

odtworzenia obrazu na ekranie 

Co To Jest Kod? 

Jeśli chodzi o Internet, kod w zasadzie odnosi się do niewidocznych instrukcji, które podajesz 

przeglądarce aby upewnić się , że poprawnie formatuje twoje treści. Gdy otwierasz stronę internetową 

w przeglądarce, nie widzisz tych instrukcji ,ale ich wyniki .W rzeczywistości, możesz zobaczyć instrukcje 

kod dowolnej strony  - ale dowiesz się o tym później. Na razie spójrzmy na pojedynczą linię kodu. W 

tej chwili nie będzie to dla Ciebie zbyt ważne, ale ten pozornie przypadkowy asortyment słów i znaków 

oznacza  wiele dla Twojej przeglądarki: 

<p> Witam wszystkich, którzy przeczytali ten akapit! </ p> 

Jeśli chcesz , możesz spróbować wpisać ten kod teraz. Aby to zrobić, musisz otworzyć edytor tekstu na 

swoim komputerze.  Po otwarciu edytora tekstu (lub wybranego narzędzia do kodowania), wpisz 

powyższy wiersz kodu dokładnie tak jak się pojawia, zawierającego wszystkie dziwne ukośniki i strzałki. 



Kiedy to zrobisz, musisz zapisać  plik z odpowiednim rozszerzeniem. Rozszerzenie jest przyrostkiem na 

końcu nazwy pliki, który informuje komputer o tym  jaki to jest plik. Kliknij Plik -> Zapisz jako, wpisz 

TestPage.html jako nazwa pliku, a potem zapisz go w łatwo dostępnym miejscu, np. na Pulpicie lub w 

folderze dokumentów. Kliknij dwukrotnie ten plik i powinien otworzyć się w domyślnej przeglądarce 

internetowej z treścią jak poniżej 

Witam wszystkich, którzy przeczytali ten akapit! 

Te dwie literki p po obu stronach tekstu w kodzie tworzą element – w tym przypadku ,jest to akapit. 

Mówią przeglądarce że chcesz wyświetlić nowy akapit tekstu, w tym miejscu, w którym zaczyna się ten 

akapit. Kiedy przeglądarka odczyta ten kod, zrozumie co oznacza ten element i wyświetla wyniki. 

Widzisz, to proste!  Teraz przyjrzymy się jak można wyświetlić kod z poziomu przeglądarki, aby 

zobaczyć jak powstaje strona. Na szczęście, przeglądanie kodu (lub kodu źródłowego) jest łatwe. 

Większość przeglądarek internetowych wyświetla  kod źródłowy w specjalnej przeglądarce. Aby 

zobaczyć kod, powinieneś móc kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać opcję z menu 

kontekstowego, Wyświetl źródło strony. Opcja ta jest zwykle również dostępna w menu Widok 

przeglądarki internetowej więc po załadowaniu kodu jest dość łatwa do zlokalizowania 

Elementy, Znaczniki  I Atrybuty 

Przyjrzyjmy się językowi kodu , który będzie używany do tworzenia podstawowej struktury witryny, 

który jest powszechnie nazywany językiem HTML (HyperText Markup Language). Trzy główne rzeczy 

,które składają się na niewidoczne instrukcje używane przez przeglądarki do wyświetlenia treści, są 

znane jako elementy, znaczniki (tagi) i atrybuty. Elementy są centralnymi komponentami,  z którymi 

możesz się zmierzyć podczas badania kodu źródłowego. To nie są takie elementy  jak ogień czy woda, 

lub takie które znajdziesz w układzie okresowym pierwiastków. HTML ma swoją własną listę konwencji 

nazewniczych, które wyjaśniają zawartość w niej przechowywaną .  Na przykład img jest elementem, 

który oznacza obraz, p oznacza akapit tekstu, ul oznacza nieuporządkowaną listę pozycji, a a oznacza 

kotwicę. Ostatni element odnosi się do linków lub hiperłączy : rzeczy jakie klikasz aby nawigować po 

stronie. Możesz znaleźć różne elementy w kodzie HTML.  Elementy informują przeglądarkę co należy 

zrobić z Twoją zawartością, i stanowią podstawowy element budulcowy HTML. HTML zawiera dwa 

różne typy elementów, które są powszechnie znane jako elementy blokowe i elementy inline. Elementy 

inline żyją wewnątrz elementów blokowych, dając dodatkowe wyjaśnienia. Na przykład, możesz dodać 

kotwicę (łącze do innej strony) do kilku słów wewnątrz paragrafu tekstu. Tak więć kotwica jest 

elementem inline wewnątrz elementu blokowego akapitu. Poniższy rysunek pokazuje kilka elementów 

blokowych i inline jakie napotkasz 

  



Znaczniki są pojemnikami, w których umieszczasz elementy wewnątrz. Kiedy wcześniej  przeglądałeś 

kod źródłowy, prawdopodobnie zauważyłeś ,że każde wystąpienie elementu było łatwe do 

zauważenia, ponieważ było ono zamknięte w nawiasach ostrych  (reprezentowanych  przez znaki „<” i 

„>”). Zasadniczo znaczniki reprezentują miejsce rozpoczęcia i zakończenia instrukcji dla przeglądarki. 

Na przykład, zauważ ,że  elementy takie jak < p >  (który jak widać , ma nawiasy zamykające), ma inny 

wariant na końcu treści, wyglądający tak samo, ale mający znak ukośnik ( / ) oznaczający koniec tego 

elementu. Znacznik końcowy  elementu p wygląda tak : < /p >. Musisz powiedzieć przeglądarce od 

czego ma zacząć i gdzie skończyć instrukcje. 

 

Wracając do analogii z edytorem tekstu, jeśli chcesz wprowadzić kursywę, musisz najpierw wykonać 

podświetlenie. Znaczniki HTML są właśnie takie jak podświetlenie; informują przeglądarkę ,gdzie 

należy rozpocząć i zakończyć formatowanie. Musisz także zrozumieć co to są atrybuty  i jak działają.. 

podobnie jak elementy, atrybuty są zawarte wewnątrz znaczników. ale gdy elementy informują 

przeglądarkę o zawartości (obraz lub akapit) atrybuty pozwalają ci na zastosowanie właściwości do 

elementu, na przykład do wskazania hiperłącza do którego wskazujesz). Poniższy rysunek pokazuje 

atrybut id wewnątrz znacznika div. div jest zasadniczo elementem blokowym , który służy do dzielenia 

sekcji strony 

 

Atrybuty składają się  z dwóch części : właściwości (nazwa atrybutu) i wartości. Nazwa atrybutu jest 

jednym ze zbioru słów specjalnych , które przeglądarka wie jak zinterpretować.  Po nazwie atrybuty 

występuje znak równości a po nim następuje wartość atrybutu w cudzysłowie. Informuje to 

przeglądarkę jaką wartość zastosować do właściwości tego elementu. Powyżej mamy element div z 

identyfikatorem nagłówka. Później w swoim kodzie możesz się odwołać do tego elementu div po 

prostu przez użycie jego nazwy, nagłówka. To może nie mieć w tej chwili sensu dla Ciebie, ale później 

zrozumiesz. Ponadto nie ograniczasz się do posiadania tylko jednego odwołania do atrybutów na 

element. Możesz dołączyć wiele unikalnych atrybutów do elementu, oddzielając je spacjami, co 

oznacza ,ze nie może wskazać hiperłącza, który wskazywałby dwa miejsca na raz(co miałoby miejsce 

gdybyś miał dwie wartości atrybutu href): 

<div id="mainSection" class="section"> 

Tutaj ustawiasz dwa atrybuty dla elementu div : id i class. Wiesz już ,że atrybut id daje unikalną nazwę 

elementu,  w tym przypadku używasz atrybutu class dla zgrupowania elementów razem. Więc możesz 



mieć kilka elementów div, które wszystkie należą do tej samej sekcji class, ale każdy element ma 

unikalny atrybut id. Jest to przydatne, kiedy chcesz nadać styl zawartości, ponieważ możesz ustawić 

wszystkich członków  tej samej klasy w jednym stylu, a następnie zastosować dodatkową stylizację dla 

konkretnego nazwanego elementy. Możesz połączyć elementy, znaczniki i atrybuty aby 

reprezentowały serię instrukcji dla przeglądarki internetowej, zapewniając kontrole nad tym , jak 

wszystko wygląda i czuje się w Twojej witrynie. Poniższy wiersz kodu pokazuje akapit tekstu, który jest 

reprezentowany w przeglądarce za pomocą elementu p (oznaczającego akapit (paragraph) ) ,a także 

znaczniki otwierające i zamykające, które pokazują gdzie akapit się zaczyna i kończy. 

<p id = "hello"> Witm wszystkich, którzy czytają ten akapit! </ p> 

Na tym etapie warto również wspomnieć ,że niektóre elementy można umieszczać w innych 

elementach, tworząc hierarchię. Elementy wieży dolne w hierarchii dziedziczą informacje z elementów 

nad nimi. Można to potraktować jak drzewo genealogiczne, w którym elementy potomne dziedziczą 

informacje z ich elementów macierzystych 

 

Element html jest dziadkiem w rodzinie; w tym przypadku, ma dwa elementy potomne : head i body. 

Te dwa elementy mają swój własny zestaw elementów potomnych itd. Element body jest elementem 

macierzystym elementu img i elementem potomny html. Musisz jednak wiedzieć ,że nie wszystkie 

elementy mogą zawierać inne elementy, a niektóre , które są ograniczone do tego, który mogą 

zawierać. Hierarchia elementów jest niezwykle  ważna gdy musisz poradzić sobie z takimi tematami , 

jak dodanie stylu do witryny. Teraz jest dobry czas aby cofnąć się i spojrzeć na to czym naprawdę jest 

ten język HTML 

Języki W Użyciu 

Do tej pory widziałeś jak używać HTML dla definiowania struktury Twojej strony. Na przykład 

zobaczyłeś jak można używać elementów, znaczników i atrybutów ,aby oznaczyć (opisać), w jaki sposób  

chcesz sformatować zawartość. Zatem element p umożliwia podzielenie treści na akapity itd. 

Projektanci używają obecnie trzech głównych języków znaczników, ale możesz być zaskoczony, że 

wszystkie działają w bardzo podobny sposób. Przyjrzyjmy im się szczegółowiej: 

 HTML : HyperText Markup Languages jest najczęściej używanym językiem znaczników w 

Internecie, i jest to język najbardziej zalecany dla początkujących programistów. Obsługuje 

wiele różnych elementów, które opisują sposób wyrażania zawartości i są zgodne z każdą 

przeglądarką na komputerze 



 XML : Extesible Markup Language jest językiem ogólnego przeznaczenia służącym do tworzenia 

niestandardowych  języków internetowych (znaczników). Może to brzmi dziwnie, ale w 

zasadzie oznacza ,że  tam gdzie HTML ma predefiniowany zestaw elementów i atrybutów do 

zastosowania, XML pozwala Ci tworzyć swoje własne elementy i atrybuty. Tak długo jak 

używasz poprawnej składni, możesz w dużej mierze robić co chcesz .Zasadniczo cały HTML  ma 

na celu podzielić stronę na różne bloki strukturalne. To język stylów mówi przeglądarce co 

robić z tymi blokami. Biorąc to pod uwagę, niektórzy sprytni ludzie zastanawiali się : Dlaczego 

ma znaczenie jak nazywają się te bloki? Czy nie powinno zależeć od Ciebie nadanie nazwy, 

która miałaby dla Ciebie większy sens? Ta wolność stanowi potężna idea i prowadzi do bardziej 

intuicyjnego i bardziej czytelnego kodu. Na przykład, załóżmy ,że Twoja strona zawiera opisy 

pojazdów. Możesz użyć HTML aby ustawić wszystkie opisy w osobnych elementach akapitu, 

otoczonych znacznikami p, co utrudniałoby ich odróżnienie. Podobnie możesz użyć XML do 

stworzenia osobnych znaczników do samochodów, motocykli i łodzi, dzięki czemu możesz 

natychmiast powiedzieć, do której kategorii należy każdy opis. Nie tylko łatwiej jest odróżnić 

ale znacznie łatwiej jest przeglądarce je rozróżnić. Możesz więc poinformować przeglądarkę 

,że gdy użytkownik przewinie myszką nad opisem samochodu, wszystkie pozostałe opisy na 

stronie powinny się zapalić. XML odniósł sukces jako alternatywa dla HTML, ale jego swobodna 

natura sprawia ,że jest on bardziej płynny. Przy HTML, przeglądarka, ty , ja i wszyscy wiemy że 

znacznik p oznacza nowy akapit. W przypadku XML, musisz ręczenie opisać co każdy 

pojedynczy znacznik oznacza. Z tego powodu, będziemy się zajmować HTML’em, chociaż 

będziemy dodawać trochę kodu XML 

 XHTML: Extensible HyperText Markup Language jest ewolucją języka HTML, która przenosi 

język w kierunku XML. Zasadniczo jest to sposób na połączenie strukruty HTML i 

predefiniowanego zestawu elementów z możliwością tworzenia własnych elementów przez 

XML. Czyni to poprzez nieznaczne predefiniowanie sposobu pisania HTML aby dostosować go 

do składni XML. Problem z XHTML polega na tym ,że nigdy nie uzyskał więcej niż ograniczone 

wsparcie , częściowo z powodu całkowitego braku obsługi języka przez program Internet 

Explorer, a częściowo dlatego ,,ze XHTML stworzył pewne wymagania w zakresie tego ,w jaki 

sposób wymaga implementacji. W związku z tym XHTML został wycofany, a w jego miejsce 

HTM5 będzie zawierał  niektóre z jego podstawowych pomysłów. 

Semantyka I Standardy 

Poznałeś kilka języków znaczników, więc możesz pomyśleć, że możesz zacząć kodować swoją witrynę 

w HTML, i sprawić że będzie wyglądała wspaniale dla każdego kto ją odwiedza, prawda? Niestety , tak 

nie jest (chociaż następuje poprawa), Twórcy przeglądarek internetowych chcą abyś korzystał z ich 

produktu, więc interpretują język w ten sposób , który według nich zapewnia najlepsze wrażenia. Może 

to oznaczać ,że zmieniają one sposób w jaki pojawia się dany element, lub dodają własne nowe 

elementy. W czasach początku Internetu, doprowadziło to do wojen przeglądarek głównie między 

Internet Explorerem Microsoft  a Netscape Navigatorem., które walczyły o uwagę odwiedzających, 

udostępniając wiele nowych wersji przeglądarek z nowymi funkcjami, które nie były częścią 

istniejących standardów sieci. Chociaż doprowadził oto do wielkiej innowacyjności i szybkiego postępu 

w zakresie możliwości sieciowych, doprowadziło to również do wielkiego zamieszania. Kiedy 

projektanci tworzyli witryny w przeszłości, nie wiedzieli, jak ich witryny będą wyglądać na ekranach 

użytkowników. Jeśli projektant użył znacznika który działał w jednej przeglądarce, a w innej nie, to 

biedna  przeglądarka w ogóle czegoś nie mogła widzieć! Jak można sobie wyobrazić , nie była to świetna 

sytuacja.  



Z biegiem lay opracowano serię norm , które pomagają regulować wdrażanie kodu w witrynach i 

wyświetlania w przeglądarkach internetowych. Nie osiągnęliśmy jeszcze tego punktu, w którym 

zagwarantujemy ,że nasz kod działa tak samo we wszystkich przeglądarkach, ale dochodzimy do tego  

,chociaż powoli. Ważne jest ,abyś przestrzegał tych standardów kodowania tak ściśle, jak to tylko 

możliwe, ponieważ zmniejszy to prawdopodobieństwo ,że coś pójdzie nie tak. W Internecie można 

znaleźć wiele organizacji takich jak WaSP (The Web Standards Project), które promują korzystanie ze 

standardów internetowych w celu zapewnienia , że potrzeby twórców stron są zaspokojone przez 

osoby odpowiedzialne za ustalanie standardów. Ponieważ dopiero teraz uczysz się projektowania stron 

internetowych, stosowanie standardów nie będzie tak wielką sprawą , ponieważ nauczysz się 

właściwego sposoby robienia rzeczy od samego początku. 

Poniższe organizacje albo tworzą albo promują stosowanie standardów które są używane w Internecie: 

  World Wide Web Consortium (W3C): www.w3.org 

  Internet Engineering Task Force (IETF): www.ietf.org 

  International Organization for Standardization (ISO): www.iso.org 

  ECMA International (ECMA): www.ecma-international.org/ 

 The Web Standards Project (WaSP): www.webstandards.org 

Jakie są więc standardy internetowe? Standardy internetowe są najczęściej definiowane jako 

dokumenty i specyfikacje zawierające wskazówki  dotyczące wdrażania i stosowania języków 

internetowych. Takie standardy są zwykle pisane przez samych autorów języka, więc są one oficjalne i 

często dość szczegółowe. Rzadko się zdarza by pojedynczy autor wymyślił jakiś język; raczej języki 

programowania są często wynikiem ciężkiej pracy dedykowanego zespołu programistów, takiego jak z 

World Wide Web Consortium (W3C). Standardy te stanowią zasady , których powinieneś przestrzegać, 

między innymi dlatego, że złamanie tych standardów może spowodować ,że Twoja witryna nie będzie 

działać zgodnie  z przeznaczeniem. Na tym etapie musisz tylko wiedzieć ,że istnieją standardy sieciowe, 

które pozwalają uporządkować sposób prezentowania treści w Internecie, a także zapewnić spójność 

języków takich jak HTML i CSS we wszystkich przeglądarkach. Standardy służą jako wskazówki, jak 

pracować z językiem, co jest rzeczą przydatną do poznania. Poniżej pokazano kilka technologii 

stworzonych przez W3C dla Internetu 

 

Oczywiści języki ewoluują w miarę upływu czasu. W  związku z tym, każda nowa wersja języka, taka jak 

„aktualizacja” HTML 4.01 do HTML 5, dodaje nowych funkcjonalności i dodatkowych zmian, które lepiej 

odpowiadają potrzebom współczesnym programistom. Standardy zmieniają się wraz z każdą nową 

wersją i możesz dowiedzieć się w przyszłości ,że praktyka kodowania, którą stosujesz, jest nieaktualna 

http://www.w3.org/
http://www.ietf.org/
http://www.iso.org/
http://www.ecma-international.org/
http://www.webstandards.org/


i wymaga zmiany sposobu w jaki budujesz witryny. Jednym z problemów związanych z ewolucją 

standardów i wersji językowych jest to ,że większość programistów musi poczekać , nim będą mogli 

zaimplementować jedną z najnowszych technologii. Zanim ich użyjesz, przeglądarki internetowe muszą 

przyjąć i wdrożyć standardy, w przeciwnym razie przeglądarki zignorują dziwne , nieznane elementy. 

Stanowi to problem, ponieważ nie wszyscy użytkownicy aktualizują swoją przeglądarkę, a projektanci 

i programiści muszą  zadbać o to ,aby wszelkie nowe, ciekawe rzeczy były objęta alternatywą dla 

starszych przeglądarek. Inny ,ważny aspekt zrozumienia standardów sieciowych : semantyka. Podczas 

gdy standardy definiują jak działa język,  semantyka skupia się na sposobie pisania każdego języka. 

Oczywiście, każdy język ma własne zasady  i sposoby przekazywania informacji , o których dowiesz się 

więcej w dalszej części. Semantyka może odnosić się również  do sposobu, w jaki wyrażasz lub 

wyświetlasz swój kod, na przykład w jaki sposób chcesz rozdzielić kod za pomocą nowych linii i wcięcia 

z zakładkami. Oczywiście, sposób w jaki układasz swój kod ,zależy od Ciebie, ale to jak to zrobisz, może 

wpłynąć na to , jak łatwo jest przeczytać lub zmienić Twój kod 

Ogólna Semantyka 

Kiedy rozwijasz swoją witrynę, chcesz mieć pewność , że wszystko jest starannie prygotowane. 

Poniższe wskazówki mogą pomóc Ci w zmnejszeniu liczby błędów otrzymywanych podczas korzystania 

z różnych języków internetowych 

1. Należy pamiętać ,że kod tworzony w HTML CSS, JavaScript i innych językach internetowych, 

opiera się na pisowni amerykańskim angielskim dla ich składni .Może być to mylące, jeśli nie 

używasz regularnie amerykańskiej wersji angielskiego 

2. Podczas pisania kodu powinieneś starać się używać małych liter, gdy tylko jest możliwe, 

ponieważ kod jest często czuły na wielkość liter, co może prowadzić do błędów 

3. Być może  nie będzie to wpływać na Ciebie, ale niektóre osoby decydują się poprawić 

czytelność swojego kodu, oddzielając go za pomocą dodatkowych wcięć tabulacji i odstępów. 

Dzięki temu, Twój kod jest łatwiejszy do zrozumienia i obsługi, ale nie jest to wymagane i może 

zwiększy rozmiar plików stronicowania 

O ile oficjalne specyfikacje językowe są fantastycznymi źródłmi informacji  o języku, są one dość długie 

i skomplikowane, i dlatego istnieją książki, które cały ten „żargon” zamieniają na formę zrozumiałą dla 

normalnego człowieka. Możesz przejrzeć specyfikację danego języka (dostępne za darmo online). 

Możesz się nauczyć dużo więcej o danym języku, jednak na początku potrzebujesz podstawowej 

znajomości tego języka. 

Twoja Lista Kontrolna 

Teraz, kiedy już wiesz jak działa HTML, możesz zacząć stosować go w swojej witrynie i budować swoją 

pierwszą stronę. Pierwszym krokiem jest określenie, jakiego oprogramowania chcesz użyć do napisania 

kodu. Następnie tworzymy stworzysz foldery i pliki wymagane przy tworzeniu stron. Dowiesz się 

również o najlepszych praktykach podczas kodowania, w tym ,czego powinieneś unikać, aby Twoja 

strona zaczęła działać tak jak trzeba. Lista kontrolna pozwoli ci zorganizować Ci się. 

Edytowanie Oprogramowania 

W projektowaniu i tworzeniu stron internetowych możesz używać trzech typów produktów do 

budowania i tworzenia witryny. Oczywiście, potrzebujesz tylko jednego z nich, ale powinieneś mieć 

pojęcie o zaletach i wadach wszystkich. Ta lista porównuje różne dostępne opcje, poznasz dodatkowe 

szczegóły, które pomogą Ci wybrać właściwe podejście. 



 WYSIWYG: Są to w zasadzie edytory wizualne.  Edytory te, pozwalają Ci przeciągać i upuszczać 

rzeczy na ekranie, wykonując za Ciebie cały trudny kod! WYSIWYG oznacza ,To Co Widzisz To 

Dostajesz. Teoretycznie brzmi to świetnie (kto nie chce robić rzeczy łatwych?); w praktyce, 

takie edytory nie tworzą dobrego kodu, i nie nauczą Cię jak witryny prawidłowo działają. Nie 

będziesz w stanie szybko zanurzyć się w kodzie, aby zmienić sposób  jak coś wygląda, ponieważ 

nie wiesz jak działa ten język i jak coś zmienić 

 IDE/Code : IDE (Zintegrowane Środowisko Programowania) to doskonały wybór dla edytora 

kodu. Są to pełnoprawne programy, które istnieją dla osób, które codzienne pracują z kodem, 

i oferują szeroką gamę funkcji. Na przykład , użyteczne funkcje obejmują podświetlanie składni, 

przeglądanie w kartach (dla przełączania między plikami) i numerowania linii (pomoc przy 

znajdowaniu błędów). Ogólnie rzecz biorąc , tego rodzaju narzędzie jest edytorem tekstu, które 

zawiera  wiele gadżetów mających na celu poprawę wydajności. 

 Zwykły tekst : Microsoft Notatnik u Apple TextEdit są niezwykle prostymi edytorami tesktu, ale  

wciąż godnymi rywalami. Każdy komputer ma podstawowy , wbudowany edytor tekstu i 

całkiem możliwe jest użycie takiego edytora tekstu do stworzenia witryny  Tworząc wszystkie 

strony przez wprowadzenie tekstu, dzięki czemu produkty takie jak Notatnik czy TextEdit 

umożliwiają rozpoczęcie pracy bez konieczności pobierania lub kupowania czegokolwiek, 

chociaż brakuje im fajniejszych funkcji, które zwykle znajdują się w dedykowanych IDE. 

Powinieneś wybrać narzędzie według swojego upodobania, ponieważ będzie to podstawowa 

operacja dla całego projektu. Będziesz pisać swój kod ręcznie, wykonując przykłady ,ponieważ 

jest to najlepszy sposób aby stać się wystarczająco doświadczonym, aby poradzić sobie z 

problemami, z którymi możesz spotkać się w przyszłości. Samo kodowanie może sprawisz ,że 

poczujesz  mętne uczucia, ponieważ będziesz wiedział ,że wszystko wyprodukowałeś na stronie 

Zainstaluj Edytor 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś , pobierz i zainstaluj preferowany edytor, aby był gotowy do użycia. Każdy 

produkt będzie miał inny instalator i będzie zawierał instrukcje jak go używać. Rozsądnie byłoby bawić 

się małym edytorem i dostosowywać go do własnych upodobań 

Foldery I Pliki 

Następnie musisz utworzyć foldery i pliki, które będą potrzebne dla całego projektu. Zaproponuję kilka 

nazw folderów. Pomoże to zagwarantować , że będziesz miał wymagane miejsce dla przechowywania 

wszystkich plików dla swojej witryny. Najpierw musisz zdecydować gdzie chcesz przechowywać 

wszystkie pliki. Niektórzy ludzie lubią mieć folder na Pulpicie, inni lubią używać domyślnych folderów 

systemu, a jeszcze inni lubią przechowywać w dowolnym miejscu! W celu  zachowania spójności 

najlepiej jest wybrać nazwę tworzonej witryny. Po utworzeniu folderu, będziesz chciał go otworzyć i 

utworzyć w nim kilka folderów dla każdego elementu, który będzie zawierała Twoja strona. Twój 

główny folder będzie działał jako katalog główny, który jest w istocie miejscem , w którym domyślnie 

jest Twoja strona i chcesz aby struktura tego folderu odzwierciedlała to co będzie w witrynie 

Tworzenie Folderów 

Powinieneś utworzyć następujący zestaw folderów do przechowywania wszystkich plików , których 

potrzebujesz do swojej witryny 

style : Ten folder będzie przechowywać arkusze stylów Twojej witryny. Są to przede wszystkim pliki do 

definiowania wizualnego wyglądu Twojej witryny. Jeśli nie zaimplementujesz dobrze swojego stylu, 

witryna będzie zasadniczo nudną (ale dobrze uporządkowaną!) listą informacji 



images : Oczywiście każda strona internetowa potrzebuj kilku dobrych zdjęć, aby wszystko urozmaicić. 

W Internecie istnieje wiele różnych formatów obrazów; na razie wystarczy utworzyć folder, w którym  

będą pogrupowane zdjęcia. Ułatwi to śledzenie i linkowanie do obrazów witryny 

scripts:  Po zbudowaniu struktury witryny wokół jej treści i upiększeniu jej za pomocą odpowiedniego 

stylu, przyjrzysz się JaveScript i rozważysz jak można dodać pewnej dynamik w zachowaniu Twojej 

witryny. Użyjesz tego folderu do przechowywania wszystkich istniejących skryptów lub frameworków 

, których będziesz używał w swojej witrynie 

feeds : Póżniej dowiesz się jak tworzyć kanały syndykacyjne dla witryny, RSS i Atom istnieją w całej 

sieci; dzięki nim ludzie mogą subskrybować Twoją witrynę i otrzymywać powiadomienia o nowych 

treściach. Większość blogów ma kanały, więc nie ma powodu abyś ty go nie miał 

misc : Ten folder dotyczy plików, które nie mieszczą się w żadnym z pozostałych folderów. Dobrze jest 

posiadać taki folder, w którym można umieścić różne pliki i kiedy wiesz gdzie się znajdują 

Utworzyłeś foldery, co oznacza ,że masz prawie wszystko czego potrzebujesz , aby zacząć tworzyć 

witrynę. Teraz musimy stworzyć główny plik HTML, który zdefiniuje Twoją witrynę. Następujące 

działania wymagają zainstalowania wybranego edytora i udostępniania przeglądarki internetowej  w 

celu sprawdzania postępów prac. Kiedy masz uruchomione te dwa programy , możesz zacząć tworzenie 

pierwszej strony. 

Tworzenie Plików 

Otwórz wybrany edytor, i utwórz nowy plik HTML (lub pusty dokument, jeśli nie podano żadnych opcji). 

Nie chcemy używać żadnego z predefiniowanych szablonów lub kreatorów, jakie może zaproponować 

edytor, ponieważ będziemy kodować te pliki ręcznie. Oczywiście , jeśli użyjesz Notatnika, wtedy prosty 

fakt otwarcia programu spowoduje wyświetlenie nowego, pustego, dokumentu, który jest gotowy do 

działania!  Kluczowy jest tu pusty dokument z niczym w środku. Gdy masz otwarty dokument, 

kontynuuj zapisywanie pliku (wiem ,że nie ma sensu zapisywania pustego dokumentu, ale ma on cel). 

Powinieneś zapisać plik jako index.html; zapisz go w katalogu głównym. Po zapisaniu pustego pliku, 

możesz do niego wpisać kod. Możesz otworzyć plik index.html w przeglądarce i naciskać przycisk 

Odśwież za każdym razem gdy wprowadzasz zmiany. Oznacza to że możesz przełączać się między 

oknami aby zobaczyć jak każda rzecz dodana do kodu wpływa na wygląd Twoje witryny. 

Twoja Pierwsza Strona Internetowa 

Nadszedł czas aby zbudować pierwszą stronę Twojej witryny, więc uruchom swój edytor i wybraną 

przeglądarkę internetową. Powinieneś mieć  otwarty plik index.html. Ten plik jest nadal pusty, dlatego 

nic nie pojawi się w przeglądarce internetowej. Musisz zacząć od dodawania elementów, które  musi 

posiadać każda strona Twojej witryny 

Document Type Declaration 

OK, plik index.html jest już otwarty i gotowy do edycji. Musisz uruchomić dokument z deklaracją, która 

powie przeglądarce z jakiego języka będziesz korzystać. Nazywa się to Document Type Declaration, lub 

DTD w skrócie. Inną funkcją DTD jest wyjaśnienie przeglądarce internetowej, czy strona powinna być 

zgodna ze standardami czy trybie osobliwości.  Wcześniej, mówiąc o standardach sieci, dowiedziałeś 

się  ,że niektóre  starsze przeglądarki nie przestrzegały standardów i kodu interpretującego na swój 

specjalny sposób. Tryb osobliwości jest filtrem kompatybilności zaimplementowanym przez niektóre 

nowoczesne przeglądarki, aby wymusić renderowanie przy użyciu starszej wersji silnika przeglądarki, 

dzięki czemu pozostaje zgodny ze starym i niestandardowym kodem.  Ponieważ piszesz stronę swoją 



witrynę zgodnie ze standardami internetowymi, nigdy nie będzie to dotyczyło Twojej witryny. Teraz 

dodajmy deklarację typu dokumentu do Twojej witryny. Możesz wybrać  wielu różnych typów 

dokumentów dla różnych wersji HTML (jak również różnych poziomów zgodności ze standardami 

takimi jak tansitional i strict), ale chcesz napisać nowoczesną zgodną ze standardami witrynę, wiec 

musisz wiedzieć tylko o jednym L strict HTML 4.01. Nie martw sięo słowo strict; słowo to nie utrudnia 

Ci niczego, a jedynie informuje przeglądarkę ,że będziesz używał kodu zgodnego ze standardami. 

Innymi słowy, przeglądarka nie musi martwić się o żadne osobliwości kompatybilności wstecznej. 

Zgodność przejściowa pozwala Ci używać starego kodu zgodnego ze standardami, ale jest mniej 

rygorystyczna. Pełna listę typów dokumentów dla różnych implementacji XHTML i HTML znajdziesz 

pod adresem : www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html. Typ dokumentu ,który musisz 

wprowadzić w pierwszym wierszu witryny wygląda następująco : <!DOCTYPE html PUBLIC "-

//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

Nie jest to łatwa do zapamiętania linia, ale jest taka sama dla każdej strony HTML, którą  utworzysz. Po  

utworzeniu jej za pierwszym razem możesz ją skopiować i wklejać w dokumentach. Aby porównać i  

posmakować dobrych rzeczy, spójrz na typ dokumentu w HTML 5: 

<! DOCTYPE HTML> 

To jest znacznie łatwiejsze! Niestety, wiele przeglądarek jeszcze nie obsługuje tego standardu w pełnej 

wydajności, jednak z pewnością jest czym, na co warto zwrócić uwagę. 

<HTML>, <head> i <body> 

Bezpośrednio pod Doctype musisz dodać znaczniki html, head i body (w zależności od potrzeb) aby 

zaznaczyć gdzie różne elementy strukturalne powinny być umieszczone w naturalnym przepływie.  

Rozpocznij od dodania najważniejszego elementu html, który oznacza pocżatek i koniec całego 

dokumenty. Możesz również dodać atrybut do tego elementu, któr określa jakiego (ludzkiego) języka 

chcesz używać na swojej stronie. W tym przypadku, jest ustawiony na angielski (en), ale możesz to 

zmienić, Wpisz ten kod bezpośrednio pod DOCTYPE 

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

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

<html lang="en"> 

</html> 

Pamiętaj ,że dla większości elementów potrzebujesz dwóch znaczników : po jednym dla zaznaczenia 

początku i końca elementu.  Pamiętaj również ,że znacznik zamykający (końcowy) musi zawierać 

ukośnik ( / ). Wewnątrz elementy html musisz dodać wszystkie ważne znaczniki head i body. To trio 

wymaganych znaczników reprezentuje miejsca, w których będziesz przechowywać swoją 

niestandardową strukturę; to także szkielet każdej strony dodawanej do witryny. Teraz dodajmy 

następując znaczniki do swojego elementu html: 

<html lang="en"> 

<head> 

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

 

http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html


Element head zawiera  informację opisującą Twoją stronę internetową („myślący kod), podczas gdy 

element body zawiera całą zawartość , która tworzy Twoją stronę (rzeczy, które zobaczysz na ekranie) 

Komentarze Do Kodu 

Zanim przejdziesz do intensywnego kodowania, warto poświęcić chwilę, aby zająć się tematem 

komentowania kodu. Poniższy wiersz jest specjalnym fragmentem kodu znanym jako komentarz i różni 

się od tego, czego dowiedziałeś się o elementach, znacznikach i atrybutach 

<! - To jest komentarz. -> 

Możesz dołączać komentarze w dowolnym miejscu kodu źródłowego, a przeglądarka jest przeszkolona 

,aby je ignorować. Wszystko pomiędzy początkowym otwierającym znakiem <!-- a znakiem 

zamykającym --> jest uważane za wolne miejsce w którym możesz pisać co chcesz. Komentarze są 

użyteczne , gdy zostawiasz sobie przypomnienia w swoim kodzie lub opisujesz, jak coś działa dla 

przyszłych programistów, którzy mogą chcieć przeczytać Twój kod. Należy jednak pamiętać, że dodają 

one dodatkową masę do strony (większe rozmiary plików), więc wielu programistów je ignoruje (lub 

usuwa po ukończeniu strony) aby zmniejszyć ilość zasobów do minimum. 

Punkt Kontrolny : Część 1 

Witamy w pierwszym punkcie kontrolnym tej części. W tym momencie, dokument powinien mieć 

Doctype wraz z podstawowymu elementami, które składają się na szkielet strony  internetowej. Kiedy 

odświeżysz okno przeglądarki, zauważysz że wizualnie niewiele się zmieniło. Jednak przeglądarka widzi 

plik zupełnie inaczej. Przeglądarka nie widzi pustego dokumentu, ale dobrze sformatowaną , zgodną 

,ze standardami ,stronę internetową, która nie zawiera żadnej treści 

Od Zawartości Do Kontekstu 

Zaznaczyłeś wszystkie wspólne elementy swojej pierwszej strony; teraz jesteś gotowy do 

wprowadzenia pewnych treści do ciała swojego dokumentu.  Może się zdarzyć ,że będziesz chciał 

dodać nową zawartość do konkretnej strony w późniejszym etapie projektu. Jeśli tak, możesz użyć 

modelu szkieletowego, opisanego w pierwszej części, który pokazuje gdzie i jak umieścić te informacje, 

aby wszystko do siebie pasowało . Powinieneś oczekiwać płynnego przejścia z edytora  tesktu (gdzie 

zapisywałeś zawartość) do edytora stron internetowych, jeśli postępujesz zgodnie z podanymi 

instrukcjami. Zacznijmy od dodania do strony niektórych treści , które pomogą Ci zrozumieć pracę 

związana z dodawaniem kolejnych stron. 

Umieszczanie Treści 

Nadszedł czas, aby znaleźć pierwszą stronę treści, którą chciałbyś zobaczyć na stronie głównej. 

Stworzyłeś stronę główą w pliku index.htmk, a teraz chcesz skopiować i wkleić wszystko co napisałeś 

w swoim edyotrze, do użytku na pierwszej stronie, aby ludzie zobaczyli to podczas wchodzenia na 

Twoją stroę. Pamiętaj ,że musisz umieścić dowolną zawartość wewnątrz elementu body i powinieneś 

dołączać ją w kolejność, w jakiej chcesz aby była czytana i wyświetlana na stronie, od góry do dołu. Po 

umieszczeni całego nowego tekstu w edytorze, musisz go zawinąć, używając elementów, które 

najlepiej opisują każdy segment; pamiętaj ,że każda stylizacja dodana do zawartości w edytorze tekstu 

zostanie utacona po przeniesieniu jej do edytora kody, ponieważ HTML nie zezwala na żaden styl poza 

zwykłym tekstem Prawdopodbnie wykorzystasz tą samą garść elementów przez większą część czasu, 

wykorzystując resztę tylko sporadycznie  (lub wcale). Ważne jest to ,aby wziąć pod uwagę każdy 

element i zdecydować , gdzie (jeśli w oógle) można go użyć, aby nadac znacznie tesktowu. Im lepiej 

wyrażasz swoją treść na stronie, tym łatwiej poradzisz sobie na dłuższą metę. 



Dodawanie Treści 

Napisanie treści przed rozpoczęciem budowy witryny jest możliwe, więc możesz wziąć dobrze napisane 

bloki tesktu, które już istnieją i skupić się na wyłącznie na wyborze odpowiedniego znacznika dla 

poprawnej pracy. Twoim zadaniem w tym momencie jest przejście przez każdy element, o którym się 

uczysz, i uzyć go tam, gdzie czujesz, że może on korzystnie wpłynąć na Twoją zawartość.  

Struktury : <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> i <h6> 

Najbardziej odpowiednim miejsce do rozpoczęcia budowy struktury witryny są nagłówki. Używasz 

nagłówków dla ogłaszania nowych sekcji treści, tak jak robisz to podczas pisania. HTML 4.01 udostępnia 

kilka różnych poziomoów nagłówków, których możesz użyć do  uporządkowania swoje witryny. W 

większości przyapdków powinieneś ograniczyć teskt nagłówką do nie więcej niż jednej linii. Możliwe 

,że niektóre nagłówki są już ustawione dla bloków treści w treści, którą napisałeś. Jeśli tak, musisz 

spojrzeć na te i zdecydować, jakiego poziomu pozycji będą wymagać. Możesz użyć poniższego procesu 

,aby określi , który nagłówek działa najlepiej dla danej treści. Znacznik h1 (oznaczający poziom 

nagłówka 1) jest uważany za użyteczny tylko dla pojedynczej instancji (przez większość programistów) 

na danej stronie.  W większości przypadków używasz go jako tytułu strony (lub witryny). Od tego 

momentu musisz używać znaczników h2 do opisania nagłówków sekcji. Jeśli potrzebujesz 

dodatkowych podtytułów, kategorii lub innych informacji o tytułach w swoich sekcjach, możesz użyć 

znacznika h3. Możesz podzielić na podsekcję aż do h6; jednak w większości przypadków nie będziesz 

musiał przechodzić głębiej niż h3. Ten fragment pokazuje typową kolejność struktury nagłówka: 

<h1> Moja Strona! </ h1> 

<h2> Sekcja </ h2> 

<h3> Podsekcja </ h3> 

<h4> Semi-Subsection </ h4> 

<h3> Podsekcja </ h3> 

<h2> Sekcja </ h2> 

<h2> Sekcja </ h2> 

<h3> Podsekcja </ h3> 

Zwróć uwagę na znaczniki otwierające i zamykające dla każdego elementu nagłówka. Kod ten wcina 

każdy poziom nagłówka, aby nagłówki były łatwiejsze do odczytania. 

 



Następnie musisz przejrzeć zawartośćw edytorze i zawinąć nagłówki w odpowiednich znacznikach. 

Pamiętaj o dodaniu znacznika  otwierającego i zamykającego dla każdego nagłówka. Pominięcie 

znacznika zamykającego na dowolnym elemencie może utrudnić przeglądarce znaleźć miejsce gdzie 

wstrzymać stosowanie danego stylu; w związku z tym dobrze jest zachować spójność znaczników 

.Zauważ , że nie musisz używać znaku cudzysłowu (ani żadnych innych) wokół tekstu. Wszystko czego 

potrzebujesz to znacznik otwierający, tekst nagłówka i znacznik zamykający. Na przykład załóżmy ,że 

chcesz mieć nagłówek : „Znaczki Świata”. Element wyglądałby tak : 

<h1> Znaczki Świata</h1> 

Struktury <p> i <br> 

Ukończyłeś swoje nagłówki; następnie musisz zdefiniować tekst główny. Najpopularniejszym 

elementem na stronie jest element akapitu (paragraph). Mały znacznik p jaki widziałeś wcześniej, jest 

zwykle używany do zamykania tekstu w dokumencie. Będziesz prawdopodobnie owijał większość 

swoich treści wewnątrz znaczników akapitu. Z tego powodu będziesz chciał otaczać dowolne bloki 

tekstu, które zawierają znaczną ilość słów w znacznikach akapitów. To zasadniczo  informuje 

przeglądarkę ,że załączona treść nie jest niczym innym, jak dobry, starym tekstem. Przeprowadź teraz 

swój tekst i dodaj otwierające i zamykające znaczniki p  wokół odpowiednich bloków tekstu. Zauważ 

,że chcesz dodać znaczniki akapitu wokół każdego akapitu tekstu; nie możesz stworzyć znacznika 

paragrafu otwierającego na górze strony i i znacznik zamykający na dole. Dzieje się tak dlatego ,że 

przeglądarki ignorują wszelkie  powroty karetki (nowe linie spowodowane naciśnięcie klawiszy Enter). 

Jeśli to zrobisz, przeglądarka prawdopodobnie wyświetli cały tekst w jednym, długim bloku .Nie 

chcemy tworzyć tak brzydkiej, więc musisz wyraźnie powiedzieć przeglądarce gdzie zaczyna się i gdzie 

kończy każdy akapit:  

<p> Witaj na mojej stronie ze znaczkami! Tutaj znajdziesz informacje o różnych znaczkach z całego 

świata oraz o szczegółach dotyczących mojej kolekcji znaczków. Istnieje również internetowa strefa 

handlowa, w której możesz kupować i sprzedawać znaczki do swojej własnej kolekcji </ p> 

<p> Zacząłem tę stronę, aby wyrazić mój entuzjazm dla znaczków. </ p> 

Na tym etapie, prawdopodobnie większość tekstu została opakowana w znaczniki nagłówka lub 

akapitu (ponieważ przekazują najwięcej informacji). Nadal masz kilka dodatkowych elementów, które 

możesz wykorzystać do umieszczenia takich rzeczy jak listy, tabele, obrazy i inne unikalne treści. Jeśli 

zauważysz ,że dodałeś już znaczniki wokół całego tekstu, możesz śmiało zapisać dokument HTML u 

przetestować stronę w przeglądarce (klikając przycisk Odśwież w index.html) aby zobaczyć jak wygląda. 

Nie martw się , jeśli nadal masz jakieś nieoznaczoną zawartość; wszystko co musisz zrobićto przeglądać 

elementy, dopóki nie zamkniesz całej zawartości. Oprócz znacznika akapitu, HTML zawiera specjakny 

znacznik do łamania tesktu wewnątrz paragrafu. Znacznik łamania wiersza, br jest elementem 

samozamykającym inline, co oznacza ,że znajduje się wewnątrz elementu akapitu blokowego. 

Samozamykający znacznik ma tylko jeden znaczniki, zamiast dwóch, otwierającego i zamykającego. 

Kiedy umieścisz znancznik br wewnątrz znacznika aakapotu, wymusisz wyzwolenie nowej linii w 

natrualnym przepływie dokumentu bez odstępów (marginesu lub wypełnienia). Wielu programistów 

nadużywa znacznika złamania linii dla tworzenia nowych akapitów. Jednak istnieją uzasadnione, 

powszechnie akceptowane powody używania tego elementu. Na przykład powinieneś używać 

elementu br , gdy musisz wyzwolić nową linię w ramach ciągłego przepływu tesktu. Może to zabrzmieć 

myląco, ale zastanów się  ,co się stanie  gdy zapiszesz adres na kopercie lub nawet wiersz .Adres jest 

kontynuowany w wielu wierszach, nawet jeśli nie jest to przerwa techniczma lub zakończenie akapitu.. 

Właśnie takie sytuacje  wykorzystują  łamanie linii  jako najlepszy wybór. 



Multimedia : <img> 

Obrazy są jednym z najłatwiej rozpoznawalnych elementów HTML. Oprócz znacznika akapitu, znacznik 

obrazu jest najpopularniejszym znacznikiem w Inernecie. Wstawianie obrazów poprawi twoją witrynę, 

umożliwiając tworzenie bardziej wciągających wrażeń dla odwiedzających. Obrazy mają inny rodzaj 

wartości niż tekst. Spójrzmy prawdzie w oczy : gdyby Twoja strona byłaby niczym innym jak tylko 

tekstem, wyglądałaby raczej nudno i nijako. dodanie pliku img do witryny jest tak proste, jak podanie 

linku do lokalizacjo obrazu w atrybucie src, w postaci adresu URL, a następnie dodajemy alternatywny 

tekst opisujący, jeśli stanie się niedostępny, z atrybutem alt. Możesz użyć tego  elementu wszędzie 

tam, gdzie chcesz umieścić obraz który odnosi się do treści na stronie. Spójrzmy na te atrybuty bardziej 

szczegółowo. Atrybuty źródło (src) wskazuje lokalizację obrazu, który chcesz dołączyć. Gdy tworzyłeś 

foldery dla swojej witryny, utworzyłeś specjalny folder nazwany images, zawierający obrazy  do swojej 

witryny. Możesz również chcieć nadać zdjęciom unikalne nazwy ,aby móc je łatwo zapamiętać. 

Pamiętaj , że ta nazwa nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Należy również upewnić się ,e 

nazwy zawierają wymagane rozszerzenia plików, takie jak .jpg dla plików JPEG, .gif dla plików GIFD itd. 

Ten element img odnosi się do pliku  

<img src = "/images/elephant.jpg" /> 

Zauważ, że podajesz nazwę folderu zawierające w atrybucie src. Dzieje się tak, ponieważ plik 

index.html znajduje się  w katalogu głównym witryny, a wszystkie obrazy znajdują się w podkatalogu. 

Musisz poinformować przeglądarkę , że może znaleźć potrzebny obraz, szukając w odpowiednim 

folderze. Tak długo ,jak przechowujesz wszystkie obrazy w folderze images, to wszystko co musisz 

wiedzieć .Jeśl jednak zaczniesz przenosić swoje obrazy do różnych folderów, będziesz musiał podać 

poprawną nazwę folderu w atrybucie źródłowym , co może  być mylące. Dlatego sensowne jest 

przechowywanie wszystkich plików w wyznaczonych folderach.  Inna klucz do zapamiętania : element 

obrazu jest samozamykający. Składa się z jednego znacznika zawierającego zestaw atrybutów, 

poczynając od <img i kończąc się /> >Kolejny krok to dodanie kolejnego elementy do elementu obrazu 

: alt. Używamy tego atrybutu dla dostarczania alternatywnego tekstu dla przeglądarki  , kiedy obraz 

jest niedostępny. Może tak być, jeśli użytkownik wybrał wyłączenie obrazów , ponieważ  przeglądarka 

nie może znaleźć obrazu (być może nie umieściłeś go we właściwym  folderze).  Może się wydawać ,że 

nie musisz dodawać tekstu alternatywnego, ale jest to warte wysiłku, nie tylko dlatego ,że im więcej  

odwiedzających, tym bardziej atrakcyjna może być Twoja strona. Element obrazu zawierający atrybut 

alt, wygląda następująco: 

<img src="/images/rocket.png" alt="Rakieta Saturn V." /> 

Powinieneś również  pamiętać ,że Interner Explorer błędnie wyświetla atrybuty alt jako podpowiedzi 

(te małe wyskakujące okienka, które pojawiają się po najechaniu na daną rzecz) ,ale można to naprawić 

innym atrybutem. Atrybut titl dodaje tytuł do obrazu, a tytuł ten pojawia się zwykle  w postaci etykiet 

podpowiedzi. Dodawanie atrybutu title  (pustego lub innego) powoduje usunięcie błędu 

<img src="/images/logo.gif" alt="MySite logo" title="Welcome to MySite!" /> 

A oto atrybut „w akcji” 

 



Jeśli przeglądarka nie może znaleźć Twojego obrazu, wyświetla mały czerwony krzyży z tekstem 

alternatywnym obok niego. Przytrzymanie kursora myszy nad obrazem  (nawet jeśli sam obraz się nie 

pojawia), powoduje pojawienie się podpowiedzi wyświetlającej atrybut  title 

Zauważ ,że jeśli chcesz zachować swój styl i strukturę osobno, więc musisz dostarczać obrazu  w 

strukturze tylko wtedy, gdy przekazują informacje związane z treścią. Jeśli umieścisz te obrazy do celów 

dekoracyjnych obramować, wtedy powinieneś sobie z tym poradzić w  CSS. 

Listy: <ol> , <ul>, <dl>, <dt> i <dd> 

Listy HTML mają trzy smaczki : lista uporządkowana (ol), lista nieuporządkowana (ul) i lista definicji (dl). 

Celem tych list jest pogrupowanie i złożenia razem kolekcji pozycji. W przypadku listy 

nieuporządkowanej, nie ma znaczenia ani nacisku na żaden z wpisów, w przypadku listy 

uporządkowanej jest odwrotnie. Listy definicji   działają  nieco inaczej, ponieważ składają się z par 

elementów, terminów i definicji, dla każdego wpisu. Domyślnie, pozycje w liście uporządkowanej są 

poprzedzone listą cyfr (lub liter bądź symboli), które sugerują określoną kolejność zawartości. W 

przypadku listy nieuporządkowanej, pozycje są poprzedzone punktorami  (lub obrazkami). Listy 

definicji nie mają ani tego ani tego, ale domyślna definicja jest wcięta od tego terminy. Zwróć uwagę 

,że programiści często używają  listy nieuporządkowanej  w menu nawigacyjnym na stronie, nie tylko 

ze względu na jej dostępność, ale także dlatego ,że oferuje ona  ogromną elastyczność podczas 

używania stylów CSS do manipulowania pozycją listy na stronie. Pamiętaj ,że używanie list 

nieuporządkowanych w nawigacji jest bardziej semantycznie poprawne, ponieważ nawigacja jest z 

definicji listą adresów URL związanych z witryną. Możesz spróbować dodać listę do swojej witryny ,a 

także dodać element dla każdego strony do której chcesz utworzyć łącze, nadają każdemu elementowi 

nazwę. Wkrótce zobaczysz jak utworzyć z nich linki. Ten przykład wyświetla listę nieuporządkowaną 

dla menu nawigacyjne 

<ul> 

<li>Home</li> 

<li>Blog</li> 

<li> Services< Ili> 

<li> Portfolio< Ili> 

<li>Contact< /li>  

</ul> 

Zauważ ,ze lista zawiera dwie główne części : element blokowy ul i element li, który oznacza pozycję 

listy. Zawijasz każdą pozycję na liście w jej własne znaczniki li i otwierasz i zamykasz całą listę 

znacznikami ul. 

 



Wspomniałem wcześniej ,że używamy listy uporządkowanej  dla listy ponumerowanych pozycji , 

wymieniając je w kolejności.  Ten przykład ilustruje sposób  wdrażania uporządkowanej listy   dla 

wykonania zadań  

<ol> 

<li>Idź do łóżka</li> 

<li>Włącz komputer</li> 

<li>Jedz śniadanie </li> 

<li>Idź do pracy!</li> 

</ol> 

Zauważ ,ze ta lista jest prawie identyczna z wcześniejszą listą nieuporządkowaną. Różnica między tymi 

dwoma listami: Zawijamy  listę uporządkowaną w znaczniki ol, zamiast znaczniki ul 

1. Idź do łóżka 

2. Włącz komputer 

3. Jedz śniadanie  

4. Idź do pracy! 

Końcową listą, jest lista definicji. Wygląda trochę inaczej niż dwa pozostałe typy list, ponieważ składa 

się z par terminów definicji. Na przykład , możemy stworzyć listę porównująca trzy typy transportu: 

<dl> 
<dt>Samochód</dt> 
<dd>Podróż lądem</dd> 
<dt>Samolot</dt> 

<dd>Podróż powietrzna</dd> 
<dt>Statek</dt> 
<dd>Podróż morska</dd> 
</dl> 

Znów możesz dokonać wcięć, aby uczynić łatwiejszym czytanie, ale nie musisz wcinać tego kodu. 

Zamiast użycia pojedynczego elementu li dla każdej pozycji, użyjemy pary składającej się z elementu dt 

i dd dla terminu i definicji, Daje to następujący wynik 

Samochód 
 Podróż lądem 
Samolot 

 Podróż powietrzna 
Statek 
 Podróż morska 

Tabele 

Tabele mogą być dobry sposobem wyświetlania twoich informacji, jeśli chcesz pokazać porównanie 

różnych rzeczy (np. porównanie cech kliku towarów elektronicznych), lub jeśli chcesz pokazać 

informacje , które w przeciwnym razie byłyby w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz użyć tabel do 

wyświetlenia wierszy i kolumn danych, które sąsiadują ze sobą (podobnie jak komórki w arkuszu 

kalkulacyjnym); możesz także użyć ich do wyświetlenia złożonych informacji. Wyjaśnienie poniższych 

tabel jest dość długie, ale w przeciwieństwie do innych omawianych elementów , tabele zawierają 



wiele elementów, których można użyć do wyrażenia różnych elementów, które można znaleźć w tabeli, 

takich jak podpis, nagłówki i dane tabelaryczne. Jeśli zastanawiasz się jak wyrazić swoje informacje w 

tabeli, możesz zająć się poniższym przykładem. Najprościej będzie dopasować go do swoich potrzeb, 

dodając wiersze i kolumny lub cokolwiek czego sobie życzysz . Podstawowa tabela składa się z 

otwierającego i zamykającego znaczników tabeli , z wierszami (tr) zawierającymi informacje nagłówka 

lub dane (th i td) – pamiętaj ,że wierze leżą wzdłuż strony, a kolumny schodzą w dół. Spójrz na poniższy 

kod: 

<table> 

<tr> 

<th>Oczy niebieski</th> 

<th>Oczy zielone</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>12</td> 

<td>15</td> 

</tr> 

</table> 

Tu mamy prostą tabele, która składa się z dwóch wierszy i dwóch kolumn. Oznaczasz wiersze 

elementami tr a kolumny elementami th i td. Pierwszy wiersz ma dwie kolumny , które zawierają 

nagłówki , a drugi wiersz ma dwie kolumny , które zawierają dane. Wynik  wygląda mniej więcej tak w 

przeglądarce 

Oczy niebieskie   Oczy zielone 

12    15 

Zauważ ,ze nagłówki tabeli są pogrubione domyślnie. Możesz kontynuować w tym stylu łatwo , dodając 

dodatkowe wiersze i kolumny do tej prostej kolumny. Może pogrupować nagłówki tabeli, tak jak w 

poprzednim przykładzie, gdzie nagłówki pojawiają się nad wynikami na górze kolumny. Możesz jednak 

umieścić nagłówki z boku wierszy, włączają elementy th przed elementami td w każdym wierszu, Może 

to być mylące, ale łatwe do wdrożenia: 

<table> 

<tr> 

<th>Dwie nogi</th> 

<td>Dobrze</td> 

</tr> 

<tr> 

<th>Cztery nogi</th> 

<td>Źle</td> 



</tr> 

</table> 

co daje następujący wynik 

Dwie nogi Dobrze 

Cztery nogi Źle 

Jeśli chcesz utworzyć tabelę z nagłówkami zarówno na górze jak i z boku, może się okazać ,że chcesz 

dodać atrybut scope do elementu th aby uczynić łatwiejszym odróżnieniem tych dwóch elementów. 

Atrybut scope  może mieć jedną z dwóch wartości : col lub row. Możesz zaimplementować taką  tabelę 

jak poniżej: 

<table> 
<tr> 
<th></th> 
<th scope= "col ">London</th> 
<th scope= "col ">Carlisle</th> 
</tr> 
<tr> 
<th scope= "row ">London</th> 
<td>-</td> 
<td>306</td> 
</tr> 
<tr> 
<th scope= "row ">Carlisle</th> 
<td>306</td> 
<td>-</td> 
</tr> 
</table> 

Zauważ ,że musisz  dodać pusty element th w pierwszym wierszu, aby  wstawić drugą parę nagłówków. 

Daje to następujący wynik: 

  London  Carlise 

London  -  306 

Carlise  306  - 

Może to być sztuczka dla podstawowej tabeli, która wyświetla dane tabelaryczne, może zastosować 

dodatkowe techniki aby urozmaicić rzeczy! Na przykład, możesz dodać element  caption na górze 

tabeli. caption wyjaśnia co zawiera tabeli (np. akapit tekstu dołączony do tabeli). Następnie możesz 

dodać elementy thead, tfoot i tbody dla oddzielenia nagłówków od samych danych (thead i tfoot muszą 

pojawić się przed tbody). Po raz pierwszy dotknęliśmy elementów nagłówka i stopki. tu, elementy 

nagłówka są przeznaczone wyłącznie dla nagłówków tabeli, które znajdują się u góry tabeli, a elementy 

stopki  pojawiają się wyłącznie  u dołu tabeli. Możesz zobaczyć je w akcji w tym kodzie: 

<table> 
<caption>Example table.</caption> 
<thead> 
<tr> 
<th></th> 



<th scope="col">Title A</th> 

<th scope="col">Title B</th> 
</tr> 
</thead> 
<tfoot> 
<tr> 
<th></th> 
<th scope="col">Title A</th> 
<th scope="col">Title B</th> 
</tr> 
</tfoot> 
<tbody> 
<tr> 
<th scope="row">Names</th> 
<td>Data One</td> 
<td>Data Two</td> 
</tr> 
<tr> 
<th scope="row">Other</th> 
<td>Data Three</td> 
<td>Data Four</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 
Tabele Zaawansowane 

Załóżmy że chcesz aby elementy tabeli obejmowały więcej niż jeden wiersz lub kolumnę. W takim 

przypadku, możesz skorzystać z atrybutów colspan i rowspan. Atrybuty te umożliwiają dodanie tylu 

wierszy i kolumn ile chcesz. 

<table> 
<tr> 

<th></th> 
<th scope="col" colspan="2">Favorite food</th> 
</tr> 
<tr> 
<th></th> 
<th scope="col">Chili</th> 
<th scope="col">Chocolate</th> 
</tr> 
<tr> 
<th scope="row">Boys</th> 



<td>32</td> 
<td>15</td> 
</tr> 
<tr> 
<th scope="row">Girls</th> 
<td>8</td> 
<td>35</td> 
</tr> 
</table> 

Tu mamy dwa nagłówki dla kolumn. Pierwszy to nagłówek ogólny obejmujący  obie kolumny; drugi 

nagłówek pokazuje parę nagłówków bezpośrednio pod pierwszym nagłówkiem: 

 

Nadszedł czas, aby trochę bardziej interesująco. Utworzyłeś elementy obejmujące wiele komórek, ale 

teraz załóżmy ,że chcesz  pogrupować kolumny, aby móc zastosować styl lub zachowanie do całej 

kolumny ,aby móc zastosować styl lub zachowanie do całej kolumny później. Możesz to osiągną, 

używając elementów cogroup i col. Elementy te mają funkcjonalność, która pomaga w stylizowaniu 

tabel, ale mogą również pomóc w obsłudze przeglądarki przy renderowaniu tabeli, zmniejszając szanse 

na to ,że w wyniku ładowania danych  tabela zostanie zniekształcona. Możesz użyć elementu colgroup 

(który umieszczasz powyżej thead),a by określić ile kolumn ma mieć tabela. W podobnym duchu 

możesz użyć atrybutu span aby  skierować kilka kolumn w pojedynczej deklaracji, lub możesz podać 

pojedyncze deklaracje dla kolumn jakie chcesz dostarczyć jawnie. Zauważ ,że elementy colgroup  

szybko się sumują. Na przykład, jeśli masz pięć kolumn i chcesz przejść do kolumny środkowej, możesz 

mieć trzy elementy colgroup .Pierwszy  i trzeci mogą obejmować dwie kolumny, podczas gdy druga 

musi obejmować jedną kolumnę. Zauważ ,że nie powinieneś podawać zakresu, jeśli element colgroup 

jest skierowany tylko na jedną kolumnę. 

Poniższa tabela używa elementu colspan do rozpięcia Title B na dwie kolumny, gdzie Data Two i Data 

Three są przechowywane. Pierwszy element colgroup odnosi działanie w imieniu Title A, ale drugi 

element colgroup rozpina się na dwie kolumny, więc można zastosować styl i zachowanie 

bezpośrednio do Title B i elementów Data Two i Data Three ponieważ ta tabela grupuje je razem 

<table> 
<colgroup></colgroup> 
<colgroup span="2"></colgroup> 
<thead> 
<tr> 
<th>Title A</th> 
<th colspan="2">Title B</th> 
</tr> 
</thead> 
<tbody> 
<tr> 
<td>Data One</td> 
<td>Data Two</td> 



<td>Data Three</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 

To może wydawać się mylące, ponieważ wymaga  matematyki i grupowania. Jednak, to co może 

wprawić Cię w osłupienie, to możliwe komplikacje, które można stworzyć w obrębie tych elementów 

grupy, definiując warstwy wtórne tych elementów. Na przykład , jeśli użyłeś poprzedniego kodu aby 

skierować styl do Data Two, zamiast Data Two i Data Three (zgodnie z definicją elementu colgroup), 

możesz dodać element col wewnątrz  elementu colgroup, którego używasz w ten sam sposób jak 

poprzednio, podając prawidłową liczbę kolumn lub tworząc jeden element col z kilkoma kolumnami, 

Możesz  także ustawić skierowanie na konkretną kolumnę ,jak w tym przykładzie  

<table> 
<colgroup></colgroup> 
<colgroup> 
<col /> 
<col /> 

</colgroup> 
</table> 

O to chodzi w tabelach i nie będę zaskoczony, jeśli będziesz miał ból głowy . Tabele są prawdopodobnie 

najbardziej skomplikowanym elementem, z którym się spotkasz pod względem zakresu i głębokości w 

specyfikacji HTML. 

 

Struktury : <blockquote>, <q> i <cite> 

 

Blockquote  to element źle rozumiany, częściowo dlatego, że przez wiele lat  wielu programistów 

nadużywało swojej natywnej zdolności do wcięcia tekstu. Blockquote to jeden z nielicznych elementów 

HTML, w którym narastały problemy przy jego używaniu. Ze względu na sposób w jaki programiści 

nadużywali tego elementu, używaj go przy stosowaniu stylów niż dla  funkcji wcięcia, dla cytowania 

bloku tekstu, niektóre przeglądarki obecnie ignorują jego cudzysłowy, używając go domyślnie  jako 

elementu wcięcia. Niektóre przeglądarki renderują cytat blokowy zgodnie z przeznaczeniem, ale 

wsparcie dla znaków cudzysłowu jest nadal niejednolite. Oznacza to ,że musisz dodać te znaki samemu  

lub je zignorować. Warto wspomnieć : znacznik blockquote wymaga użycia atrybutu cite, aby wskazać 

źródło samego cytatu. Zwykle blockquote zawiera inne elementy blokowe, takie jak akapity określające 

ich zawartość (teoretycznie może obejmować wiele wierszy tekstu, w tym m.in. obrazy i linki). Zauważ 

,że potrzebujesz odniesienia do cytatu w formie adresu URL, niż nazwy czy tytułu. Ten fragment 

pokazuje jak zaimplementować element blockquote: 

 

<blockquote cite="http://www.yoursitehere.com"><p>"Quote goes here!"</p></blockquote> 
 

 
Wiesz ,że atrybut cite, istniejący wewnątrz elementu blockquote , pozwala ci odnosić się do miejsca , 
z którego czerpiesz  informację lub cytat. HTML  również zawiera wbudowany element cite, który 



pozwala zapewnić ,że zawartość jest poprawnie zapisana. W przeciwieństwie do atrybutu cite, element 
cite pozwala na używanie nazw, lokalizacji i innych odniesień  na listy adresów witryny. Ten przydatny 
element może pomóc ci odnosić  się do dzieł innych osób 
 
Multimedia : <object>, <embed>, <noembed> i <param> 
 
Najłatwiejszym sposobem dołączania elementów multimedialnych w języku HTML 4.01, takich jak 
filmy lub animacje, jest osadzenie wtyczki przeglądarki na stronie. Wtyczka  mówi przeglądarce, jak 
powinien odtwarzać multimedia. Możliwość umieszczania wtyczek i obiektów w dokumentach jest 
jedną z podstawowych metod, w jaką sieć ewoluowała w ostatnich latach.  Szybki wzrost liczby osób 
używających technologii takich jak Aash, Silverlight czy ActiveX, stworzyła ekscytujące i dynamiczne 
sposoby korzystania z Internetu. HTML zawiera dwa standardy dotyczące dodawania multimediów lub 
dodatkowej funkcjonalności do witryny. 
Pierwszym standardem jest element object, który W3C utworzył dla przechowywania Active i innych 
komponentów wtyczek , takich jak odtwarzacze mediów, czytniki PDF i innych aplikacji. Element object 
jest standardem, ale czasami jest odsunięty na bok dla lepszego, ale niestandardowego element 
embed, stworzonego pierwotnie dla przeglądarki Netscape. Element embed jest przestarzały (dlatego 
powinieneś go unikać); jednak warto go zachować w swoim zestawie narzędzi, wyłączeni ze względu 
na kompatybilność. Znacznik embed umożliwia użycie podelementu nazwanego noembed, który 
pozwala podanie alternatywnych  informacji, jeśli plik osadzony jest niedostępny. Znacznik zwany 
param, również istnieje dla elementu object, i umożliwia  koderowi  zdefiniowanie  właściwości dla 
elementu na podstawie aplikacji. Poniższy przykład używa zarówno elementów object jak i embed dla 
wyświetlenia filmu Adobe Flash 
<object> 
<param name="movie" 
value="http://www.yoursitehere.com/video/video1.swf"></param> 
<param name="allowFullScreen" value="true"></param> 
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param> 
<embed src="http://www.yoursitehere.com/ video/video1.swf " 
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" 
allowScriptAccess="always"> 
</embed> 
</object> 
 
Powyższy kod jest wprawdzie złożony, ale  prawdopodobnie możesz ustalić co robi większość z jego 
części, jeśli spokojnie go przejrzysz. Możesz połączyć zarówno embed jak i object dla zapewnienia 
alternatywy dla przypadków, w których przeglądarka nie obsługuje elementu object. Dzięki temu, 
witryna będzie działać poprawnie, bez względu na to, które z tych podejść obsługuje przeglądarka 
odwiedzającego. 
 
Struktura  : <hr> 
 
Linia pozioma jest jednym z najprostszych elementów wewnątrz  HTML. Zasadniczo tworzy widoczną 
linię podziału , która oddziela dwie sekcje strony internetowej. Na przykład możesz użyć tej poziomej 
linii do umieszczenia separatora między dwoma wpisami na blogu. Użycie znacznika hr jest całkowicie 
poprawne, ale jego zastosowanie zmalało ze wzrostem styli CSS.  Element hr jest elementem 
samozamykającym , więc ma minimalny wpływ na strukturę strony: 
 

<h2>Check it out!</h2> 
<hr /> 
<p>There is a line separating the heading from this text!</p> 
 



 
 
Multimedia : <map> i <area> 
 
Możesz dodawać linki do obrazów poprzez otoczenie elementu img znacznikiem kotwicy, ale czasami 
możesz chcieć aby obraz był bardziej interaktywny i miał klikalne regiony wewnątrz. Podstawową 
metodą tworzenie hotspotów dla obrazka  jest użycie czegoś co nazywa mapą obrazu . map działa 
poprzez wytworzenie niewidocznego, ukształtowanego łącza w określonym zestawie współrzędnych w 
obrazie zwanym  area. Mapy obrazu są przydatne, ponieważ można ustawić klikalny obszar jako kształt 
niestandardowy. Możesz połączyć map z wybranym obrazem za pomocą atrybutu usemap. Korzystamy 
z atrybutu shape, aby wskazać , czy chcesz użyć koła, kwadratu lub wielokąta; można również użyć 
atrybutu coords, aby określić położenie łączy, w tym współrzędne górnego, dolnego , lewego i prawego 
niewidocznego kształtu. Podobnie jak wszystkie linki, atrybut ten wymaga atrybutów href i alt, ale 
możesz tworzyć skomplikowane mapy obrazów , korzystając z wielu różnych obszarów geofraficznych 
, jak chcesz! Przykład pokazuje jak zaimplementować mapę obrazu dla stworzenia niestandardowego 
linku dla obrazka: 
 
<img src ="galaxy.gif" alt="A map of stars" usemap ="#galaxy" /> 
<map name="galaxy "> 
<area shape="circle" coords="0,0,82,126" href="star1.php" alt="Star 
1" /> 
<area shape="circle" coords="90,33,3" href=" star2.php" alt=" Star 
2" /> 
<area shape="circle" coords="1,24,66,8" href=" star3.php" alt=" Star 
3" /> 
<area shape="circle" coords="33,58,0" href=" star4.php" alt=" Star 
4" /> 
</map> 
 
Struktura : <address> 

 

Element address jest mało znany i niedostatecznie wykorzystany znacznik, w specyfikacji HTML. Jego 

celem jest przechowywanie informacji kontaktowych o twórcy strony i jej zawartości . Oprócz tego, że 

zawiera adress, może również zawierać informacje geograficzne, numery telefonów , adresy e-mail a 

nawet adres strony. Element ten nie jest popularny ,i nigdy nie powinieneś używać go więcej niż jeden 

raz na stronie. Poniższy przykład ilustruje sposób umieszczania elementu adresu na Twojej stronie: 

 



 

 

Punkt Kontrolny : Część 2 

Na tym etapie procesu zobaczyłeś więcej niż kilka elementów, które możesz zechcieć przetestować na 

swojej stronie. Napotkasz wiele z tych elementów, dodając nową treść na strony, taką jaka elementy 

nawigacyjne dla Twojej witryny. Na razie jednak powinieneś skupić  się na dodawaniu elementów tylko 

wtedy kiedy uznasz je za odpowiednie  w twoim pliki index.html. W końcu, nie chcesz tracić miejsca 

,zastanawiając się nad innymi rzeczami, które możesz osadzić w stronie. Po zakończeniu tego etapu i 

umieszczeniu treści w odpowiednich elementach, zapisz swoją pracę i wróć do przeglądarki i naciśnij 

przycisk Odśwież. Zwróć uwagę, że Twoja witryna nie jest już  pusta, ale przepełnia ją widoczna, 

sformatowana zawartość. Twoja strona to znacznie więcej niż blok tekstu; zaczyna przypominać coś , 

co można ujrzeć w Internecie 

Oznaczanie Zawartości  

Ten przykład pokazuje jak oznaczać tekst za pomocą tagów omawianych w tej sekcji 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html lang="en"> 
<head> 
</head> 
<body> 
<h2>Who are we?</h2> 
<p>You have visited this sample website because obviously you 
want to see what code can look like if it’s placed together in a logical 
order, hopefully what you are reading makes a little bit of sense.</p> 
<img src="/images/chart.gif" alt="Chart of how everything 
appears" title="Pie chart!"/> 
<p>As you can see from the above image, everything may look 
bland but it has a purpose!</p> 
<h2>What can this website do?</h2> 
<p>Well I am glad you asked, if you check out the below list you 
can see what this site uses.</p> 
<ul> 
<li>Headings</li> 
<li>Paragraphs</li> 
<li>Images</li> 
<li>Unordered Lists</li> 



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

 

 

Poprawianie Treści 

Poprawnie oznaczyłeś większość swojej treści; teraz możesz dodać trochę błysku i głębię do swoich 

treści, używając dodatkowych elementów, które pozwolą Ci nadać treści rozszerzonego znaczenia. 

Oczywiście, oznacza to ,że musisz nauczyć się więcej elementów, ale wszystkie odnoszą się do tekstu, 

który już istnieje na stronie, więc nie powinno być zbyt wielkim kłopotem, abyś ponownie przejrzał 

zawartość i zastosował nowe elementy. Na przykład jeśli używasz skrótu lub akronimu, możesz go 

oznaczyć tak ,aby przeglądarka wiedziała , iż jest to akronim. Dodanie tych elementów to zawartości 

zapewni jej większego znaczenia dla wyszukiwarek użytkowników. Ponadto, będzie to oznaczać, że 

możesz zaimplementować nieco stylu później, powodując ,że rzeczy takie jak skróty klawiaturowe 

wyróżnią się! 

Formatowanie : <span> 

Znacznik span w HTM to ogólny kontener, który  może stosować specjalne reguły stylu. Na przykład, 

możesz użyć tego elementu, aby zmienić kilka słów z czarnych na czerwone. Umieszczasz te element 

inline, a nie na poziomie bloku, ale sam element nie zawiera znaczenia semantycznego. Umożliwia to 

stosowanie stylu lub zachowania bezpośrednio do określonej  ilości tekstu w kontenerze. 

Prawdopodobnie napotkasz sytuacje ,w których zechcesz wyróżnić pewne części witryny, nawet jeśli 

nie ma znacznika semantycznego dla tego, co chcesz przedstawić. Znacznik span okazuje się szczególnie 

przydatny w takiej sytuacji. Jako zasadę powinieneś starać się ograniczać minimum znacznika span, 

używając go tylko wtedy gdy nie ma odpowiedniego znacznika HTML 

<p> Dlaczego słowo <span id = "special"> tego </ span> staje się tak popularne! </ p> 

Dowiedziałeś się , że powyższy znacznik span nie robi nic teraz ,ale później będzie można go ustawić za 

pomocą dodatkowych reguł stylu 

Formatowanie : <a> 

Jednym, z najpopularniejszych znaczników formatowania jest kotwica (anchor). Zasadniczo, jest to 

element umożliwiający tworzenie hiperłączy do zasobów zewnętrznych lub do określonej części strony, 

którą ogląda odwiedzający. Hiperlinki możesz znaleźć wszędzie w Internecie i służą jako podstawowy 

mechanizm wysyłania odwiedzających z jednej strony na inną. Oczywiście, kotwice również mają tę 

zaletę ,że mogą pracować z programami innych firm, o ile zastosowany protokół jest poprawny (Skype 

i iTunes są tego przykładami). Kotwice mają wiele różnych atrybutów, ale hef jest prawdopodobnie z 



nim najczęściej kojarzony. Po dodaniu wartości do tego atrybutu, kliknięcie w kotwicę, która go 

zawiera, przekierowuje odwiedzającego do ścieżki określonej w atrybucie href. Element ten jest 

dosłownie życiem i duszą sieci, ponieważ  zapewnia mechanizm, który przenosi użytkowników z jednej 

strony na drugą jednym kliknięciem; bez niego Internet byłby  znacznie trudniejszy do przeglądania.  

<p> Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem, <a href="register.php"> zarejestruj się  bezpłatnie dzisiaj </a>! 

</ p> 

 

Zwróć uwagę  w jaki sposób znaczniki zakotwiczenia otaczają część tekstu , który chcesz przekształcić 

w hiperlink. Domyślny styl dla łącza jest podkreślonym, niebieskim tekstem. 

Formatowanie : <abbr> , <acronym>, i <dfn> 

HTML zawiera grupę elementów, które mogą nadać dodatkowe znacznie słowom na Twojej stronie. 

Wszystkie mają niezależne funkcje, ale wszystkie służą podobnemu celowi : dostarczaniu dodatkowych 

informacji o Twojej treści.  Te znaczniki mogą okazać się szczególnie przydatne, jeśli chcesz 

przygotować artykuły naukowe lub zadania domowe, ponieważ pomagają one sformatować 

dostarczoną zawartość, co może pomóc w zrozumieniu treści przez użytkownika. Elementy skrótu i 

akronimu mogą znacząco poprawić znaczenie treści. Jednak implementacja znaczników abbr i acronym 

mogą być skomplikowane, ponieważ określenie różnicy między skrótem a akronimem nie jest 

jednoznaczna. Skróty są liczone jako dowolne słowo lub fraza, które są skaracane. Standardowe 

akronimy występują kiedy tworzysz termin oparty na początkowych literach kilku słów, tak aby 

utworzyć coś co można wymówić (np. SCUBA). Można jednak łatwo znaleźć kluczowy wyjątek od tej 

reguły, znany jako literowiec, który występuje kiedy musisz przeliterować całe słowo, zamiast 

wymawiać go jako pełne słowo (takie jak HTML). W razie wątpliwości powinieneś używać  elementu z 

class=”initilism” lub czegoś podobnego do określenia różnicy. Możesz wyświetlić pełne znaczenie 

akronimu lub skrótu przez ujęcie ich w atrybut title, który pojawia się jak etykieta narzędzia  

 

Ten krótki fragment pokazuje  jak włączyć skrót, akronim lub zainicjowany akronim: 

<abbr title = "Et Cetera"> Etc </ abbr> 

<acronym title = "Samodzielny podwodny aparat oddechowy"> SCUBA </ acronym> 

<abbr class = "initial" title = "Hypertext Markup Language"> HTML </ abbr> 

Jeden element z tej grupy pozostaje : element dfn, którego używasz ,aby zapewnić rozszerzone 

znaczenie określonych słów w Twojej witrynie. Element ten działa podobnie do innych elementów w 

tej grupie. Na przykład możesz użyć atrybutu title aby wyświetlić definicję jako etykietkę narzędzia: 

<p>50 points if you know what a <dfn title="A method for storing and organising  files  and  data 

.">folder</dfn>   is!</p> 



 

Formatowanie : <b>, <i>, <big> , <small>, <em> , <strong>, i <tt> 

Kiedy będziesz gotów do zastosowania struktur dla elementów tekstowych witryny, znajdziesz siedem 

elementów HTML, które mogą nadać tekstowi dodatkowy wyraz. Wiele osób zignoruje te elementy 

całkowicie, ponieważ postrzega je jako stylistyczne (większość programistów używa do tego celu CSS); 

jednak każdy z tych elementów ma ważną wartość semantyczną, która może pomóc w stworzeniu 

bardziej efektywnej witryny. Pisząc swój kod, pamiętaj ,że powinieneś używać tych elementów tylko w  

pewnych okolicznościach. W przeciwnym razie, może się zdarzyć, że użyjesz ich błędnie do prezentacji, 

a nie pomóc w strukturze  witryny. Może wymagać trochę praktyki, abyś zrozumiał który element 

będzie działał najlepiej w jakich okolicznościach .Znaczniki pogrubienia i kursywy są dobrym 

przykładem elementów, które znikają z powodu ich naturalnego efektu prezentacji, ale nadal mają 

ważną rolę do odegrania strukturalnie. Na przykład czasami znaczniki pogrubione i kursywa są bardziej 

odpowiednie do użycia niż znacznik span w stylu CSS. W szczególności możesz użyć elementu b gdy 

chcesz aby słowo zostało wyróżnione w dokumencie, które mogą mieć jakąś wartość semantyczną dla 

strony , ale nie znaczenia poza kontekstem 

<p> Podczas wyszukiwania w Internecie jest ważne, jeśli używasz <i> Google </ i> Ciebie 

może skończyć się przeglądaniem wielu <b> wyników spamu </ b>, które możesz zobaczyć 

będzie wiedział, że czytanie e-maili może być dość denerwujące! </ p> 

Podobnie jak elementy bold i italic, elementy big i small są często porzucane na rzecz używania 

elementów stylu, mimo ,że wciąż mają swój czas i miejsce. Możez używać elementów big i small to 

tego co nazywamy względnym pomiarem. Powinieneś prawdopodobnie użyć znacznika small tylko 

podczas tworzenia informacji, która nie jest mniej ważna niż inne treści, ale może być mniej 

interesująca do czytania, na przykład prawne zastrzeżenia lub mały wydruk w dokumencie. W 

przeciwieństwie do tego możesz użyć elementu big by wyróżnić więcej interesujących fragmentów 

informcji. Oczywiście możesz podkreślać taki materiał przez położenie akcentu, ale użycie elementu 

big może pomóc dyskretnej informacji mówić za siebie, w przeciwieństwie do podkreślenia ogólnego 

znacznia dokumentu, na przykład wyrażenia szoku 

<p> Kiedyś widziałem delfina, który wyskoczył z wody i<big> pociągnął mnie </ big>, na szczęście 

potrafię dobrze pływać <small>, chociaż zajęło mi 15 minut, żeby wyschnąć, kiedy wróciłem do domu 

< / small>, więc i tak była to wyjątkowa podróż! </ p> 

W przeciwieństwie do elementów big i small, elementy emphasis (em) i strong (strong) dodają warstwę 

istotną dla kluczowych informacji. Podczas gdy elementy pogrubienia i kursywy  oferują naturalne 

podkreślenia takich rzeczy jak nazwy; mając na uwadze ,że elementy big i small umożliwiają wyrażenie 

poziomu zainteresowania treścią; elementy em i strong zwracają uwagę (w sensie semantyki) na 

elementy, które obejmują. Każde słowo lub fraza zawarte w tych elementach będą promowane w 

swojej ważności w kontekście treści: 

<p> Chociaż wszyscy <em> pracownicy </ em> są ważni i <strong> przełożeni </ strong> mogą być 

ważniejsi, nie ma nikogo takiego jak super ważny jako <em> <strong> CEO <strong> <em>, który jest 

właścicielem biznesu. </ p> 



Element <tt> HTML działa jak teletype, lub zaznaczony jako tekst maszyny do pisania. Programiści 

prawie całkowicie porzucili ten element na rzecz CSS. Jest to prawdopodobnie najlepsze, ponieważ 

masz niewiele prawdziwych okazji do jej wdrożenia, chociaż możesz użyć go , by podkreślić coś 

historycznego.  

Po przeczytaniu tej sekcji poznałeś kilka dodatkowych elementów, które możesz wykorzystać 

wyłącznie do implementacji  stylu w dokumencie, ale które mogą być również lepiej wykorzystane do 

formatowania strukturalnego. Kiedy zaczynasz oznaczać treść (zaznaczając odpowiednie elementy) , 

powinieneś zignorować krytykę tych elementów i używać ich zgodnie z ich przeznaczeniem: są one 

ważnymi, przydatnymi narzędziami podczas oznaczania treści. 

Formatowanie : <sub>, <sup> i <bdo> 

Elementy indeksu dolnego i  indeksu górnego istnieją aby zdefiniować znaki, które mają być 

wyświetlane jako mniejsze niż otaczający tekst, ale są albo uniesione albo przesunięte w dół poniżej 

normalnego poziomu linii, zwykle dla określonego celu. Podobnie jak w przypadku innych elementów 

formatowania, elementy indeksu dolnego i górnego mogą wydawać się zagmatwane, ale 

prawdopodobnie natknąłeś się na przypadki w których zarówno  sub i sup mają wpływ na stronę. 

Często ludzie błędnie używają tych znaczników jako czysto prezentacyjnych, ponieważ wpływają na 

wygląd wizualny tekstu. Jeśli jednak chcesz wyświetlać matematyczne lub równania naukowe lub 

chcesz się odwoływać do przypisów dolnych, możesz potrzebować tych elementów. Chemiczny symbol 

wody jest doskonałym przykładem  indeksu dolnego  w akcji  (H2O). W podobnym duchu możesz 

wyrazić datę, np. 20-ty wiek: 

<p> Czy mogę wziąć szklankę H <sub> 2 </ sub> 0, kiedy wsiadam do pociągu na 20 <sup> th </ sup> 

tego miesiąca? </ p>

 

Element bdo (tekst dwukierunkowy) istnieje dla jednego bardzo dobrego celu : pozwala na zmianę 

kierunku przepływu tekstu w przeglądarce. Na przykład możesz użyć tego znacznika, jeśli chcesz 

dodawać tłumaczenia do swoich treści, ponieważ niektóre języki (np. arabski) zmieniają naturalny 

kierunek czytania od lewej do prawej. Element ten ma ograniczone zastosowanie, może służyć Ci jeśli 

oferujesz informacje wielojęzyczne w swojej witrynie. Element bdo jest wspomagany przez atrybut 

kierunku  dir, który używa wartości ltr (od lewej do prawej) lub rtl (od prawej do lewej); elementy 

również ma atrybut lang, który może być użyty dla zdefiniowania języka , którego domyślnie powinien 

używać określony tekst, co spowoduje ,że element stanie się kontenerem dla lingwistyki: 

<bdo dir = "ltr"> Tutaj wstaw zawartość. </ bdo> 

Formatowanie : <ins> i <del> 

Kiedy wprowadzasz zmiany w treści witryny – być może jesteś skłonny do pisania błędów – możesz 

chcieć upewnić się ,że ludzie zobaczą gdzie dokonałeś zmian  

<p> Witaj na stronie! <ins> Od ostatniej wizyty naprawiliśmy kilka ogólnych błędów. </ins> Sama 
strona została stworzona dla <del> Tobie </del> <ins> Ciebie, jak i Twoich znajomych </ins>, abyście 
mogli udostępnić swoje doświadczenie ze światem. </ p> 
 

 
 



Specyfikacja HTML zawiera elementy wstawiania i usuwania, które umożliwiają użytkownikom 
śledzenie zmian w witrynie (i jej zawartości). Firmy nie mają tendencję  do używania tych elementów, 
ponieważ nie chcą reklamować swoich błędów – ale możesz napotkać kilka odpowiednich warunków, 
w których  możesz używać tych elementów w swojej witrynie. Na przykład możesz ich użyć, gdy 
zapewnisz prawdziwą aktualizację swojej witryny  , na przykład dodając nowe informacje do 
istniejącego artykułu. Oczywiście, użycie elementu ins aby wskazać miejsce wstawienia nowych 
informacji i elementu del dla ich usunięcia, jest świetne w przypadkach, kiedy należy śledzić zmiany. 
Uważaj jednak aby nie przesadzić. 
 
Formatowanie : <code> , <pre> , <var> , <samp>, i <kbd> 
 
Celem tych elementów takich jak code jest wyświetlenie programowania lub składni strony. Na 
przykład, jeśli chcesz umieścić czytelny kod HTML na stronie, byłoby odpowiednie użycie elementu 
code 
 
<pre><code>body {color: #000000;}</code></pre> 
 

 
Oczywiście nie będziesz potrzebował tego elementu, chyba ,że Twoja strona wyświetlać będzie Twoje 
wysiłki programistyczne. Jeśli zdecydujesz się pokazać kod ,możesz chcieć zachować jego 
formatowanie i wszelkie odstępy których używasz.  Element ochrony (pre) wchodzi w grę w tym 
momencie. Możesz użyć tego elementu, aby upewnić się ,że kod  pojawia się tak jako go widzisz w 
oknie kodu źródłowego, i zachowa on wszelkie formatowanie jakie mu nadajesz. Znaczniki takie jak var 
dają dodatkowe sposoby na zastosowanie specjalnego znaczenia do swoich elementów 
 
<p> Powinieneś przejść do menu <samp> Plik </ samp> i ustawić swoją nazwę na coś w stylu <var> 
NinjaGuy </ var>. </ p> 
 

 
Ten znacznik pozwala Ci zdefiniować zmienną , którą użytkownik ma wziąć pod uwagę. Możesz użyć 
tej treści jako tekstu zastępczego dla miejsc, w których użytkownik musi podjąć działanie, zamiast po 
prostu wyświetlić próbkę jaką wyświetlasz. Oczywiście, jeśli chcesz pokazać zamierzony rezultat 
działania (lub zdefiniować samą akcję), zamiast pozwolić użytkownikowi wybrać, możesz użyć 
elementu samp. Instrukcje techniczne często używają elementu samp, aby podać przykładową wartość 
wyjaśniającą sposób działania procesu np. określenie , który przycisk należy nacisnąć lub które menu 
należy klikną w oknie. Te dwa elementy działają jako przeciwstawne siły : element zmienny daje 
przykład tego , czego powinieneś się spodziewać, podczas gdy element przykładowy wskazuje jaki 
wynik będzie prawdopodobnie wynikał z danego działania. 
 
Na koniec, możesz znaleźć szybką notkę na temat elementu klawiatury (kbd). Podobnie jak var i samp. 
kbd pozwala ci podać wartość dla czegoś wewnątrz twojej treści. W tym przypadku  istnieje kod 
oznaczający odniesienie do skrótów klawiaturowych, które użytkownik musi nacisnąć, np. dla 
skopiowania tekstu do schowka.. Ten element jest wyjątkowo użyteczny w przypadku samouczków, 
ale ma ograniczony zasięg w innych miejscach 
<p> Aby uzyskać więcej pomocy z tym produktem, naciśnij klawisz <kbd> F1 </ kbd> teraz! </ p> 
 

 
 
Punkt Kontrolny : Część 3 



Witamy w trzecim punkcie kontrolnym. Strona internetowa powinna zawierać wszystkie podstawowe 
informacje ,w tym pierwsze elementy o jakich dowiedziałeś się w pierwszej części, a także treść 
sformatowaną przy użyciu odpowiednich elementów z części drugiej. W kolejnej części zbudujesz 
menu nawigacyjne wraz z innymi elementami, takimi jak logo i oświadczenie o prawach autorskich. 
Nauczysz się również , jak tworzyć linki do stron zewnętrznych i innych użytecznych stron (używając 
mapy witryny jako przewodnika).; nauczysz się też jak zwiększyć obszar zainteresowania 
odwiedzających. Wspaniale jest dostarczać odwiedzającym ciekawego i ekscytującego miejsca do 
odwiedzenia, ale nie chcesz wylądować za burtą. W  końcu Twoi odwiedzających mogą poczuć się 
skonfundowani jeśli dasz im zbyt wiele miejsc do odwiedzenie, zwłaszcza jeśli nie podasz 
wystarczających wyjaśnień, dlaczego odwiedzający może chcieć odwiedzić określone miejsce na 
stronie. 
Ten przykład pokazuje ,jak możesz oznaczyć witrynę na podstawie wspomnianych znaczników 
<! DOCTYPE html PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 4.01 // EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html lang = "pl"> 
<głowa> 
</ head> 
<body> 
<h2> Kim jesteśmy? </ h2> 
<p> Odwiedziłeś tę <a href="about.html"> przykładową </a> witrynę 
ponieważ oczywiście chcesz zobaczyć, jaki kod może wyglądać, jeśli jest umieszczony 
razem w porządku <strong> logicznym </ strong>, miejmy nadzieję, czym jesteś 
czytanie sprawia, że <del> jest trochę </ del> <ins> dość </ ins> 
<ins> abyś podążał </ ins>. </ p> 
<img src = "/ images / chart.gif" alt = "Tabela jak wszystko się pojawia" 
title = "Wykres kołowy!" /> 
<p> Jak widać z powyższego obrazu, wszystko może wyglądać nijako 
ale ma <a href="features.html"> cel </a>! </ p> 
<h2> Co może zrobić ta strona internetowa? </ h2> 
<p> Cóż, cieszę się, że zapytałeś, jeśli przejrzysz poniższą listę, możesz 
zobacz, jakiej używa <em> tej </ em> strony. </ p> 
<ul> 
<li> Nagłówki </ li> 
<li> Akapity </ li> 
<li> Obrazy </ li> 
<li> Listy nieuporządkowane </ li> 
</ ul> 
</ body> 
</ html> 
 

 
 
Dalsza Nauka 
 



Prawdopodobnie przyzwyczaiłeś się do pomysłu dodawania kodu HTML do treści witryny. Co więcej, 
to czego się nauczyłeś, okaże się dobrym początkiem, ponieważ twoje kolejne kroki będą 
wykorzystywać części, które już wykonałeś. Prawdopodobnie masz w witrynie więcej niż jedną stronę, 
więc musisz wziąć pod uwagę element swojej strony, których jeszcze nie napisałeś. Są to globalne lub 
powszechne elementy witryny. Większość witryn ma logo (lub tekst z nazwą), menu nawigacyjne 
zawierające linki do ważnych stron w witrynie i stopkę zawierającą komunikat o prawach autorskich. 
Następnym krokiem jest dodanie tych wspólnych funkcji, które ułatwiają odwiedzającym przeglądanie 
i nawigację w witrynie 
 
Oddzielne Sekcje 
 
Najczęstsze elementy strony internetowej – innymi słowy, elementy znajdujące się na każdej  stronie 
– składają się z nagłówka, menu nawigacyjnego i stopki. 
 

 
 
Widziałeś już opisy każdego z nich; teraz musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz wprowadzić te 
wspólne funkcje na swoje stronie. Zwróć uwagę ,że odwiedzający będą oczekiwać wszystkich tych 
elementów. 
 

 Nagłówek : Ogólnie mówiąc, nagłówek jest najważniejszą częścią witryny, zarówno pod 
względem rozpoznawania, jak i możliwości przeglądania witryny przez odwiedzającego. 
Nagłówki zazwyczaj zawierają logo utworzone z tekstem, obrazem lub za pomocą technologii 
takiej jak Flash. Twoje logo jest ważnym elementem tożsamości Twoje marki. Nagłówek może 
również zawierać pole wyszukiwania, które umożliwia odwiedzającym szybkie i łatwe 
znajdowanie stron. 

 Nawigacja : Nagłówki często zawierają jaką formę menu nawigacyjnego i możesz umieszczać 
je w listach bocznych, zawartości, a nawet w stopce, dlatego zasługuje na swoją sekcję. 
Zasadniczo składa się z listy nieuporządkowanej , która ma linki kotwiczące do każdej strony 
(jako pozycja na liście). Większość programistów zgadza się ,że jest to najlepszy sposób na 
wyrażenie menu, ponieważ jeśli się nad tym zastanowić, większość menu nawigacyjnych to  w 
zasadzie lista różnych lokalizacji w witrynie 

 Stopka : Stopka to miejsce, które zwykle zawiera oświadczenie o prawach autorskich, 
użyteczne linki do stron witryny (zamiast ogólnych linków do popularnych lokalizacji), a nawet 



linki do serwisów społecznościowych, takich jak Twitter czy inne przydatne strony. Generalnie, 
tekst stopki jest  jak mały wydruk, na który patrzy większość ludzi wtedy gdy są ciekawi. Jest to 
zazwyczaj mieszanina tekstu, list nieuporządkowanych i łączy kotwicznych z obrazami. 

 
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, aby uporządkować różne elementy witryny, jest oddzielenie 
elementów globalnych takie jak nawigacja, od zawartości, którą tak starannie zaznaczyłeś. Zanim 
zaczniesz budować wspólne elementy, musimy oddzielić treść od reszty ciała. HTML zawiera specjalny 
element divider (div) pomagający to zrobić. Ponieważ jest to element ogólny o małej wartości 
semantycznej, element ten działa podobnie jak element span : pozwala grupować kod razem , zarówno 
w celu stylizacji jak i do uporządkowania rzeczy. Jedną z interesujących cech tego znacznika jest to ,że 
nie pojawia się wizualnie na stronie, raczej wykonuje swoją magię w tle. 
 
Struktura : <div> 
 
Po rozpoczęciu definiowania struktury HTML w ciele znacznika, pierwszą rzeczą którą chcesz zrobić to 
zdefiniowanie szeregu kategorii dla pogrupowania zawartości. Programiści zazwyczaj opisują te 
kategorie pod względem nagłówka, nawigacji ,zawartości i stopki, ale możesz tworzyć grupy 
niestandardowe, gdziekolwiek chcesz i dla dowolnej części witryny. To co chcesz zrobić, to rozpocząć 
grupowanie treści i żaden znacznik nie wykona tej roboty lepiej niż  skromny element div. Podzielenie 
projektu na sekcje uczyni Twoje życie łatwiejszym kiedy dojdzie do dodawania stylu i zachowania, aby 
strona była dostępna. Na przykład prawie zawsze możesz użyć elementu div, tak jak w przypadku 
folderu informując przeglądarkę, aby zastosowała określony styl do wszystkich elementów w nim 
zawartych. Użyjemy atrybutu id do określenia, który element div reprezentuje jaki fragment treści; 
może to pomóc zapamiętać, co każda sekcja zawierać. Poniższy przykład ilustruje sposób użycia 
elementu div do podziału treści: 
 
<div id="header"> 
… 
</div> 
<div id="content"> 
… 
</div> 
<div class="navigation"> 
… 
</div> 
<div id="footer"> 
… 
</div> 
 
Punkt Kontrolny : Część 4 
 
Do tej pory dowiedziałeś się o globalnych elementach witryny i o tym ,jak możesz zorganizować różne 
sekcje swojego kodu. Następnie dodałeś elementy div dla różnych sekcji witryny, a następnie dodałeś  
do projektu obszary nagłówka, nawigacji i stopki. W tym momencie musisz uruchomić edytor kodu i 
rozpocząć  pracę z  nowym elementem. Poniższy przykład pokazuje jak wykorzystać najnowsze 
omówione elementy, modyfikując istniejącą wersję strony głównej. Tak jak poprzednio, kod ten 
podkreśla nowo dodane sekcje czyli głównie elementy div, aby wszystko umieścić w odpowiednich 
sekcjach i kilka przydatnych funkcji globalnych, takich jak nagłówek, niektóre linki nawigacyjne do 
innych stron i stopka zawierająca komunikat o prawach autorskich 
 
 
 



<! DOCTYPE html PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 4.01 // EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html lang = "pl"> 
<głowa> 
</ head> 
<body> 
<div id = "header"> 
<h1> Witaj w MySite! </ h1> 
<h2> Ta strona internetowa została stworzona przeze mnie, aby pokazać Ci, jak ją wziąć 
przewaga HTML! </ h2> 
<p> <a href="#navigation"> Przejdź do nawigacji </a> </ p> 
</ div> 
<div id = "content"> 
<h2> Kim jesteśmy? </ h2> 
<p> Odwiedziłeś tę <a href="about.html"> przykładową </a> witrynę 
ponieważ oczywiście chcesz zobaczyć, jaki kod może wyglądać, jeśli jest umieszczony 
razem w porządku <strong> logicznym </ strong>, miejmy nadzieję, czym jesteś 
czytanie sprawia, że <del> jest trochę </ del> <ins> dość </ ins> 
<ins> abyś podążał </ ins>. </ p> 
<img src = "/ images / chart.gif" alt = "Tabela jak wszystko 
pojawia się "title =" Wykres kołowy! "/> 
<p> Jak widać z powyższego obrazu, wszystko może wyglądać 
nijakie, ale ma <a href="features.html"> cel </a>! </ p> 
<h2> Co może zrobić ta strona internetowa? </ h2> 
<p> Cóż, cieszę się, że zapytałeś, jeśli zapoznasz się z poniższą listą 
można zobaczyć, z czego korzysta <em> ta </ em> witryna. </ p> 
<ul> 
<li> Nagłówki </ li> 
<li> Akapity </ li> 
<li> Obrazy </ li> 
<li> Listy nieuporządkowane </ li> 
</ ul> 
</ div> 
<div class = "navigation"> 
<ul> 
<li> <a href = "# services" title = "Mój 
Usługi "> Usługi </a> </ li> 
<li> <a href = "# portfolio" title = "Wyświetl 
Portfolio "> Portfolio </a> </ li> 
<li> <a href = "# research" title = "Artykuły online 
"> Artykuły </a> </ li> 
<li> <a href="#about" title="Informacje o mnie"> O </a> </ li> 
<li> <a href = "# contact" title = "Kontakt 
Ja "> Kontakt </a> </ li> 
</ ul> 
</ div> 
<div id = "footer"> 
<p> Prawa autorskie i kopiowanie; MySite 2009 - 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. </ P> 
</ div> 
</ body> 
</ html> 
 



 

 
 
Rozwiń swój umysł 
 
Twoja strona zawiera teraz treść i wspólne elementy witryny i zaczyna wyglądać na stosunkowo 
kompletną. Jednak w tym momencie trzeba odwrócić uwagę od ciała i spojrzeć w kierunku nagłówka 
dokumentu. Nagłówek dokument istnieje dla przechowywania informacji, które nie pojawiają się na 
stronie, ale informacje są dość cenne, dodając kontekstu do strony. Zasadniczo kod znajdujący się na  
w nagłówku dokumentu jest „kodem myślącym”, który pozwala przeglądarkom i  wyszukiwarkom 
rozszerzyć funkcjonalność  strony poza to , co widzą użytkownicy na stronie. 
 
Wewnątrz Twojego Nagłówka 
 
Nagłówek dokumentu HTML jest tam gdzie umieszczasz cały myślący kod, na którym ma działać 
przeglądarka .Kilka z tych elementów jest obowiązkowych, ale niektóre aspekty tego co umieszczasz w 
nagłówku, należą tylko do Ciebie. Powinieneś umieścić cały kod w tej  sekcji pomiędzy dwoma 
znacznikami head w pliku index.html (to tam zostawiłeś lukę podczas tworzenia tej sekcji pierwotnie). 
Teraz zaczniemy od prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego i ważnego elementu na twojej 
stronie : jej tytuł 
 
<title> 
 
Jak wskazuje sam nazwa, znacznik  title, to miejsce, w którym podajesz nazwę marki lub tytuł strony. 
Znacznik title wpływa na okna przeglądarki, ponieważ umieszcza swoją zawartość nie tylko na górze 
karty, w której się znajduje, ale także na pasku tytułowym przeglądarki 
 

 
Element title odgrywa również rolę, gdy użytkownicy dodają Twoją witrynę do swoich zakładek 
(ulubionych) ponieważ reprezentuje on domyślną nazwę pliku, gdy Twoja strona pojawia się w 
wyszukiwarkach, a nawet gdy użytkownicy  przesyłają Twój adres URL do sieci społecznych, gdzie 
nazwa Twojej witryny jest używana domyślnie. Dlatego ważne jest ,aby utrzymywać znacznik title dla 



każdej strony unikalnym. Ważne jest również aby użytkownicy wiedzieli na której stronie się znajdują, 
nie tylko dlatego  ,że chcesz mieć pewność, że zakładki, które odwiedzający utworzą dla Twojej witryny, 
nie będą domyślnie nadpisywać się nawzajem. Tu pokazujemy jak zaimplementować tytuł strony (w 
znaczniku head): 
 
<head> 
<title>Magazyn „ZSF24”</title> 
</head> 
 
<meta> 
 
Prawdopodobnie znajdziesz kilka zastosować znacznika meta na stronie. Jednak ten znacznik ma  
specjalną rolę do odegrania na stronach jak i działania z przeglądarką. Większość znaczników meta 
zawiera atrybuty name i content, które istnieją dla dostarczania informacji o zawartości Twoich stron; 
umożliwiając wyszukiwarkom , przeglądarkom i aplikacjom uzyskanie takich szczegółów jak opis 
witryny, autor i wiele więcej. Znacznik meta , z atrybutem http-equiv podaje instrukcje hostowi Twojej 
witryny (serwerowi), a nie przeglądarce. HTML zawiera kilka znaczników meta http_equiv, z których 
niektóre są standaryzowane, a niektóre są zastrzeżone dla twórców przeglądarek. Aby wszystko 
uprościć, my skupimy się na implementacji najczęściej używanego znacznika meta. Oczywiście, jako 
początkujący nie musisz znać specyfikacji http-equiv i tego jak funkcjonuje; wystarczy pamiętać ,że te 
znaczniki mogą nadać witrynie użyteczną funkcjonalność „za kulisami”, która może służyć Twoje 
witrynie na wiele różnych sposobów. W tej sekcji nauczysz się o atrybucie  content-type http-equiv, 
który jest jedynym wymaganym znacznikiem dla tego typu elementu, jaki napotkasz. Deklaracja tego 
znacznika dostarcza szczegółowych informacji na temat typu MIME strony, która zasadniczo wskazuje 
format pliku, którego przeglądarka powinna użyć dla wyświetlenia dokumentu. Powinieneś zawsz 
umieszczać  element content-type bezpośrednio pod elementem head, ponieważ wpływa on na całą 
stronę. Innymi słowy, ten element ma pierszeństwo nawet przed elementem title, jak również innymi 
odniesieniami umieszczonymi w nagłówku dokumentu. Zaleca się użycie następujące atrybutu 
content-type na wszystkich swoich stronach 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 
Linia ta informuje serwer WWW, że jest to standardowy  plik HTML, i ,że używa  standardowego zbioru 
znaków. Zbiór znaków wskazuje ,jakie znaki będzie wyświetlać Twoja strona. Jeśli używasz znaków 
specjalnych, takich jak język obcy, może być konieczne użycie innego zestawu znaków. W większości 
przypadków wystarczy zestaw znaków podanych w powyższym wierszu (utf-8 oznacza zestaw znaków 
Unicode) Jest to najczęstsza implementacja dla elementu meta  http-equiv (który określa sposób 
renderowania strony), ale można znaleźć inne potencjalne deklaracje http-equiv, które mogą przynieść 
korzyści odwiedzającym, takie jak te zawarte na tej liście 
 

 imagetoolbar: www.dynamicdrive.com/dynamicindex9/imagebar.htm 

 pics-label: www.w3.org/PICS/ 

 X-UA-Compatible: http://msdn.microsoft.com/ie/cc405106.aspx 
 
Zauważ ,że poprzednie implementacje są bardziej techniczne, więc powinieneś używać ich tylko wtedy 
gdy czujesz się z nimi komfortowo. 
 
<link> 
 
W końcu , możesz zapoznać się z jednym z najpopularniejszych elementów, który pojawia się w 
nagłówku pliku HTML : znacznik link. Znacznik ten działa jako metoda odwoływania się do 
zewnętrznych zasobów takich jak CSS, RSS , Atom, RDF, OpenSource i inne dokumenty. 
 
Punkt Kontrolny : Część 5 

http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex9/imagebar.htm
http://www.w3.org/PICS/
http://msdn.microsoft.com/ie/cc405106.aspx


Osiągnąłeś końcowy punkt kontrolny tej części, co oznacza ,że dowiedziałeś się dużo o tym co musisz 
zrobić ,aby zbudować dokument HTML, a także kilka przydatnych informacji o kilku unikalnych i 
użytecznych znacznikach, które możesz dodać do funkcjonalności. 
 
A Tak Powinna Wyglądać Twoja Strona! 
 
<! DOCTYPE html PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 4.01 // EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html lang = "en"> 
<głowa> 
<meta http-equiv = "content-type" content = "text / html; charset = utf- 
8 "> 
<title> MySite! </ title> 
<głowa> 
<body> 
<div id = "header"> 
<h1> Witaj w MySite! </ h1> 
<h2> Ta strona internetowa została stworzona przeze mnie, aby pokazać Ci, jak ją wziąć 
przewaga HTML! </ h2> 
<p> <a href="#navigation"> Przejdź do nawigacji </a> </ p> 
</ div> 
<div id = "content"> 
<h2> Kim jesteśmy? </ h2> 
<p> Odwiedziłeś tę <a href="about.html"> przykładową </a> witrynę 
ponieważ oczywiście chcesz zobaczyć, jaki kod może wyglądać, jeśli jest umieszczony 
razem w porządku <strong> logicznym </ strong>, miejmy nadzieję, czym jesteś 
czytanie sprawia, że <del> jest trochę </ del> <ins> dość </ ins> 
<ins> abyś podążał </ ins>. </ p> 
<img src = "/ images / chart.gif" alt = "Tabela jak wszystko 
pojawia się "title =" Wykres kołowy! "/> 
<p> Jak widać z powyższego obrazu, wszystko może wyglądać 
nijakie, ale ma <a href="features.html"> cel </a>! </ p> 
<h2> Co może zrobić ta strona internetowa? </ h2> 
<p> Cóż, cieszę się, że zapytałeś, jeśli zapoznasz się z poniższą listą 
można zobaczyć, z czego korzysta <em> ta </ em> witryna. </ p> 
<ul> 
<li> Nagłówki </ li> 
<li> Akapity </ li> 
<li> Obrazy </ li> 
<li> Listy nieuporządkowane </ li> 
</ ul> 
</ div> 
<div class = "navigation"> 
<ul> 
<li> <a href = "# services" title = "Mój 
Usługi "> Usługi </a> </ li> 
<li> <a href = "# portfolio" title = "Wyświetl 
Portfolio "> Portfolio </a> </ li> 
<li> <a href = "# research" title = "Artykuły online 
"> Artykuły </a> </ li> 
<li> <a href="#about" title="Informacje o mnie"> O </a> </ li> 
<li> <a href = "# contact" title = "Kontakt 



Ja "> Kontakt </a> </ li> 
</ ul> 
</ div> 
<div id = "footer"> 
<p> Prawa autorskie i kopiowanie; MySite 2009 - 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. </ P> 
</ div> 
</ body> 
</ html> 
 

 
 
Co jeszcze możesz zrobić? 
 
Na tym etapie zasadniczo skończyłeś tworzenie dokumentu i możesz opublikować swoją stronę w Sieci. 
Znasz prawie wszystko , co musisz wiedzieć o podstawach HTML.  Te i parę innych wskazówek które 
poznasz później, pomoże Ci łatwiej zarządzać witryną,  a jednocześnie zapewni jej nieco więcej 
funkcjonalności . Znajdziesz także przydatne wskazówki, jak najlepiej wykorzystać wszystko ,czego 
nauczyłeś się do tej pory, a także  kilka krytycznych porad, jak uniknąć typowych pułapek w końcowych 
sekcja. 
 
Formularze 
 
Nikt nie lubi wypełniania formularzy, ale są wymaganym elementem Internetu. Możliwość wysyłania 
danych jest przydatna w przypadku wszystkich elementów – od publikowania na blogach po 
wyszukiwanie informacji w Google. Dobra wiadomości : dodawanie formularzy do witryny jest łatwe. 
Problemy pojawiają się zwykle gdy próbujesz zastosować style do nich , ponieważ przeglądarki mogą 
być uparte, jeśli chodzi o stylizację elementów formularza. Stawiasz sobie również znaczny stopień 
złożoności w kontaktach z informacjami wysyłanymi lub otrzymywanymi za pomocą formularzy 
(szczególnie jako początkujący). Należy pamiętać, że element formularza na poziomie bloku ale 
wymaga umieszczenia w nim innego elementu blokowego, takiego jak znacznik div lub p (akapit). 
Możesz również  użyć elementu kontenera znanego jako fieldset i jego wymaganego elementu 
podrzędnego, legend , który grupuje elementy formularza (legend nadaje tytuł dla fieldset  do pracy, 
chociaż możesz ukryć przy użyciu CSS).  Element formularza zawiera dwa atrybuty, które ostatecznie 
kontrolują wysyłanie danych formularza. Po pierwsze , masz  atrybut method, który może mieć wartość 
GET lub POST. Wartość GET dołączy adres URL z ciągiem zapytania, który zawiera wyniki podanych 



elementów. Umożliwia to tworzenie zakładek wyników i wyświetlanie wyszukiwanych słów na pasku 
adresu  wyszukiwania Google 
 
<form method="get" action="http://www.google.com/search"> 
<fieldset> 
<legend>Search this website</legend> 
</fieldset> 
</form> 
 

 
Wartość GET może mieć tylko określoną długość, więc zamiast tego można wyświetlić wartość POST, 
jeśli chcesz przetwarzać informacje w tle, zamiast wyświetlać w przeglądarce. Powinieneś także 
wiedzieć o atrybucie action, który jest adresem URL do skryptu po stronie serwera, który będzie 
obsługiwał  formularz. Potrzebujesz tego atrybutu , ponieważ HTML nie może nic zrobić  , z wyjątkiem 
wysyłania wyników.  
Najczęstszym elementem widoczny, w formularzu jest element input. Ten samozamykający się 
znacznik ma dwa atrybuty : name i value. Jednak najbardziej unikalnym aspektem tego elementu jest 
to ,w jaki sposób typ atrybutu może fizycznie zmieniać zarówno wygląd elementu wejściowego jak i 
metodę wprowadzania w oparciu o dostępne element sterujące. Ogólnie rzecz biorąc każde wejście 
można poprzedzić  znacznikiem label dba podać opis danego elementu. Możesz połączyć tę etykietę z 
obiektem, który poprzedza używając atrybutu for, który powinien mieć tę samą wartość , co atrybut id 
input. Możesz dodać kilka elementów do formularzy, które  umożliwiają zbieranie informacji od 
użytkowników lub umożliwić im przekazywanie szczegółów wymaganych do pomyślnego zakończenia 
transakcji. Typ przycisku input jest jednym z najbardziej krytycznych elementów wejściowych. Bez tych 
przycisków do kliknięcia, żadna z Twoich danych nie trafi nigdzie! Możesz używać czterech różnych 
typów przycisków na formularzu. Standardowy, ogólny typ przycisku buton, nie ma bezpośredniego 
zastosowania , z wyjątkiem tego że można użyć skryptów w celu dostosowania  przycisku aby wyzwalać 
określone typy zachowań. Kliknięcie przycisku aby wypełnić formularz i wysłać  informacje do serwera, 
korzysta z typu przycisku submit. Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad wyglądem przycisków submit, 
możesz użyć typu przycisku image, który pozwala wybrać obrazek niestandardowy, który zastąpi 
domyślny wygląd ikony. Na koniec, możemy skorzystać z elementu buton (uważaj aby nie pomylić fgo 
z typem przycisku buton), aby dostosować tekst za pomocą wbudowanych znaczników: 
 
<input type="button" value="I do nothing but click me anyway!"/> 
<input type="submit" name="form-submit" id=" form-submit " value="Send 
your email now!"/> 
<input type="image" src="/images/register.jpg" alt="Sign up today!"/> 
<button>Please <em>sign me up</em> to your newsletter!</button> 
 

 



Następnie spójrzmy na najbardziej popularną formę wejścia : dobre, stare pole tekstowe. Możliwość 
wstawienia tekstu w formularzu umożliwia odwiedzającym wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu 
strony internetowej lub dodawanie komentarzy do blogów. Bez pola tekstowego po prostu nie byłoby 
możliwości uzyskania przyzwoitej interaktywności w sieci. Możesz dodać dwa typy danych wejściowych 
do pola tekstowego :  tekst i hasło – powinno być oczywiste co robią. Formularze mogą również 
zawierać element textarea, które umożliwia dodawanie wielu linii informacji (domyślne typy 
wejściowe zezwalają tylko na wpisywanie pojedynczej linii). Określenie rozmiaru tych elementów 
polega głównie na zdefiniowaniu atrybutu size wewnątrz typów wejściowych. W przypadku textarea, 
definiujemy atrybuty cols  i rows. Najlepszym sposobem jest wypróbowanie praktyczne 
 
<input  type="text"  name="username"  id="  username  "  size="20"/> 
<input type="password"  name="password"  id=" password  " maxlength="12" size="20"/> 
<textarea cols="40" name="comment" rows="S">Teskt jest tutaj!</textarea> 
 

 
 
Innym popularnym elementem formularza (poza elementem wejściowym) jest element select. 
Znacznik ten umożliwia tworzenie rozwijanych menu, które może podzielić na sekcje.  Wewnątrz 
znacznika select, możesz opcjonalnie umieścić znaczniki optogroup z atrybutem label, który określa 
kategorię, do której należy element menu rozwijanego. Na koniec, powinieneś  użyć elementu option, 
aby określić dostępne wybory dla każdego wpisu z menu rozwijanym 
 
<select name="Computers"> 
<optgroup label="Operating Systems"> 
<option>Linux</option> 
<option>Mac</option> 
<option>Windows</option> 
</optgroup> 
<optgroup label="Software"> 
<option>Firefox</option> 
<option>InkScape</option> 
<option>OpenOffice</option> 
<option>Scribus</option> 
</optgroup> 
</select> 

 



Wielu programistów lubi używać tego elementu, aby użytkownicy mogli wybierać spośród wstępnie 
zdefiniowanych opcji; dobrym miejscem w którym możesz to zaimplementować, jest formularz opinii 
lub lista marek jakie sprzedajesz w e-sklepie. Jeśli chcesz aby odwiedzający mogli wybierać między 
wstępnie wybranymi opcjami , menu select nie będzie pasowało do każdej sytuacji. Na przykład możesz 
chcieć przedstawić wszystkie możliwe opcje, aby odwiedzający miał je wszystkie bez konieczności 
przeglądania menu. System select działa dobrze gdy chcesz coś ocenić lub przejrzeć  katalog opcji. 
Jednak, możesz chcieć użyć  pola wyboru lub pola radio aby umożliwić odwiedzającym przekazywanie 
opinii za pomocą ankiety. Ważne jest zrozumienie różnicy miedzy polem wyboru a przyciskami opcji. 
Pole wyboru może przedstawiać szereg opcji, które użytkownicy mogą zaznaczać lub odznaczać według 
własnego uznania. Z drugiej strony, przyciski radiowe umożliwiają tylko jeden wybór pomiędzy różnymi 
opcjami. Wybranie jednego przycisku opcji powoduje usunięcie wcześniejszego wyboru. Jeśli w 
dowolnym momencie chcesz wstępnie wybrać opcję w polu wyboru lub polu radiowym, możesz użyć 
atrybutu checked, przypisując mu wartość zaznaczona. Należy również pamiętać o zawijaniu pól 
wyboru i przyciski radiowe znaczącymi i opisowymi etykietami: 
 
<label for=" agree">I accept the terms of usage</label><input 
type="checkbox" name=" agree" id=" agree" value="I-agree"/> 
<label for="beeb1">BBC 1</label><input type="radio" name="station" id=" 
beeb1" value="BBC 1"/> 
<label for="beeb2">BBC 2</label><input type="radio" name="station" id=" 
beeb2" value="BBC 2"/> 
 

 
Innym ważnym typem danych wejściowych jest wartość atrybutu file. Tego typu danych używa się  
przede wszystkim do przesyłania plików, a ponadto jest wyposażony w pole tekstowe i przycisk Browse 
(użytkownicy mogą kliknąć przycisk Browse aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające 
przeszukiwanie komputera pod kątem rodzaju plików jakie chcesz przesłać). Niewiele witryn korzysta 
z tego elementu, ale zajmuje ważne miejsce w witrynach, które umożliwiają przechowywanie plików 
w Internecie, takich jak menadżery plików hostingowych, witryny do udostępniania  zdjęć i wideo, a 
nawet witryny e-mail ,zawierające pole załącznika. Kod dla włączenia pliku wygląda tak: 
 
<input type="file" name="upload" id="upload" /> 
 

 
 
Ramki : <frameset>, <frame>, <noframe> i <iframe> 
 
Ramki są jednym ze złych chłopców w Internecie. Niektóre witryny używają ich (zwłaszcza elementu 
iframe) ale są przestarzałe, więc powinieneś ich unikać. Każdy rodzaj ramki ma problemy, które są zbyt 
duże aby je przeoczyć. Na przykład ramko mogą ukrywać kod osadzony , który jest potencjalnie 
złośliwy. Jedne element ramki , który jest dziś szeroko wykorzystywany to znacznik iframe, który 
pozwala osadzać jedną stronę w drugiej. Jednym ze znaczących, prawdziwych zastosować ramek jest 
zapewnienie środowiska piaskownicy, w którym można ładować podstrony bez wpływu na stronę 
przechowywania. Chociaż elementy iframe mają zgodne z prawem zastosowanie, jest bardzo mało 
prawdopodobne, że kiedykolwiek będziesz musiał używać elementu iframe  
Poniższy przykład ilustruje sposób osadzania elementów iframe w dokumentach 



<iframe src = "/ files / advert .asp"> 
<p> Twoja przeglądarka nie obsługuje elementów iframe. </ p> 
</ iframe> 

 



Co z hostingiem? 

Stworzyłeś stronę internetową. Teraz musisz znaleźć miejsce w Internecie, aby ją umieścić.  Po ciężkiej 

pracy jaką wykonałeś do tej pory, tworząc swoje treści i oznaczając je w HTML, ta część tworzenie 

strony wyda Ci się łatwiejsza. Do tej pory patrzyłeś na swoją stronę lokalnie, czyli na własnym 

komputerze. Aby jednak reszta świata  mogła zobaczyć twoją witrynę, musisz przesłać ją zewnętrzny 

komputer lub serwer. Utrzymywanie strony internetowej wymaga dwóch bardzo różnych rzeczy. 

Najpierw potrzebujesz hosta, który będzie przechowywał pliki tworzone  dla odwiedzających. Po 

drugie, musisz mieć domenę, która służyć będzie jako adres strony, którą ludzie wpisują w swoich 

przeglądarkach internetowych aby Cię odwiedzić. Musisz mieć oba te niezbędne komponenty do 

opublikowania swojej witryny , a będziesz musiał zdecydować zarówno o domenie jak i dostawcy usług 

hostingowych. Jest to niezwykle ważna decyzja i musisz dokładnie rozważyć swoje opcje. W większości 

przypadków płacisz za domenę w systemie jedno- lub dwuletnim. Umowy hostingowe mogą wahać się 

od płatności miesięcznych do kontraktów miesięcznych (chyba ,że korzystasz z darmowego hosta). 

Wydając pieniądze musisz mieć pewność  czego chcesz , ponieważ pomoże Ci uzyskać najlepszą 

możliwą obsługę za najlepszą cenę (w granicach  rozsądku). W tej części dowiesz się jak wykonać 

następujące czynności: 

 Wybierz, kup i chroń idealną nazwę domeny 

 Oceń swoje opcje hostingu i wybierz najlepszego dostawcę dla siebie 

 Określ  funkcjonalność i cechy  jakich należy szukać na hoście sieciowym 

Nie ma jak dom 

Znalezienie idealnej nazwy domeny może być trudnym wyzwaniem , zwłaszcza z frustrująco wysokim 

odsetkiem nazw, które są już zarejestrowane . Wybrany przez Ciebie adres internetowy pojawi się we 

wszystkich wyszukiwarkach, u ulubionych użytkowników i zakładkach, i będzie to adres , który 

odwiedzający będą wpisywać w swoich przeglądarkach, gdy zechcą znaleźć się na twojej stronie. Twój 

adres internetowy jest widocznym symbolem witryny dla wszystkich. O ile wybór nazwy domeny jest 

ważny, próba stworzenia  unikatowej marki w Internecie na wzburzonym morzu konkurencji może być 

większym i ważniejszym wyzwaniem wymagającym solidnych badań i chęci wypróbowania różnych 

rzeczy aby osiągnąć pożądane wyniki. 

Adresy stron internetowych 

Twoja obecność w Internecie jest zdominowana przez adres strony internetowej, bez niego Twoi goście 

nie mogliby Cię znaleźć, co spowodowałoby wiele problemów! Wybrana nazwa domeny daje ludziom 

możliwość wpisywać gdy chcą przejść do Twojej witryny. Problem z tym  ,że jest tak wiele witryn 

dlatego wybór odpowiedniej nazwy i rozszerzenia jest tak ważnym aspektem aby użytkownicy mogli 

Cię znaleźć tak łatwo jak możliwe. Oczywiście masz różne opcje, jeśli chodzi o nazwę domeny, w tym 

szeroką gamę rozszerzeń, których możesz użyć. Niektóre z tych rozszerzeń są dość ogólne i można z 

nich korzystać na całym świecie, podczas gdy inne są przeznaczone dla osób mieszkających  w 

określonych krajach. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to ,że cokolwiek wybierzesz , musisz wybrać 

domenę (i rozszerzenie), która będzie dobrze dopasowana do twoich potrzeb 

Domeny i subdomeny 

Nazwy domen są uważane za główna lokalizację (punkt centralny) witryny. Za każdym razem gdy 

odwiedzasz witrynę, która zaczyna się od www lub używa prostego adresu takiego jak google.com, 

odwiedzasz domenę główną tej witryny. Celem poddomeny  jest pomoc w oddzieleniu różnych sekcji 

lub obszarów witryny poprzez oderwanie uch od domyślnej lokalizacji. Sposób w jaki to działa jest 



prosty. Większość odwiedzanych miejsc ma wartość umieszczoną między http:// a nazwą domeny 

(taką jak google.com) Może to być słynne www, które działa jako domyślna poddomena, aby wyświetlić 

główna witrynę, lub może być to coś , co wybierzesz (takie jak images.google.com), które 

przekierowuje użytkowników do specjalnego obszaru witryny, dla którego skonfigurowano określony 

cel. Subdomeny są ważne ponieważ mogą nadać poszczególnym sekcjom witryny unikatowy branding 

i poczucie indywidualizmy, które pomogą CI lepiej docierać do odbiorców. Jedną z wielkich zalet 

korzystania z subdomeny jest to ,że w zależności od dostawcy masz nieograniczony dostęp do 

tworzenia i usuwania subdomen, gdy ich potrzebujesz w przeciwieństwie do standardowych nazw 

domen, nic nie kosztuje konfigurowania. Dzieję się tak głównie dlatego, że takie poddomeny są w 

istocie częścią  pojedynczego adresu posiadanego przez osobę, która kupiła nazwę domeny. 

Subdomeny są często dostarczane przez darmowe hosty jako prosta metoda dostarczania 

użytkownikom niepowtarzalnego adresu witryny internetowej, bez konieczności zakupu przez 

użytkowników własnych nazw domen. Możesz także znaleźć usługi oferujące bezpłatne subdomeny 

przekierowujące użytkowników do witryny, która ma dłuższy adres strony internetowej. Na przykład, 

darmowy  host może dać domenę witryny. W tym przypadku twój darmowy host daje ci poddomenę 

ale ostatecznie ma swoją własną markę widoczną . 

Rozszerzenia Domen 

Rozszerzenie nazwy domeny powstało z potrzeby kategoryzacji i separacji różnych typów witryn. 

Rejestratorzy nazw domen (osoby odpowiedzialne za dodawanie nazwy domeny witryny do dużej listy 

zarejestrowanych nazw) mają dostęp do szerokiej gamy rozszerzeń, więc możesz mieć szansę na 

znalezienie alternatywnej reprezentacji swojej marki, jeżeli domena .com jest już zajęta. Pamiętaj ,ze 

niektóre rozszerzenia mają na mają ograniczenie ,aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu. Na przykład 

niektóre domeny krajowe wymagające zamieszkania lub pracy na terenie kraju uprawniają do 

rejestracji nazwy rozszerzenia odnoszącego się do tego kraju. Najważniejszą częścią rozszerzenia 

domeny jest część po ostatniej kropce, na przykład com w www.google.com  lub org w pl.wikipedia.org. 

Ta część jest znana jako domena najwyższego poziomu lub w skrócie TLS. Istnieją dwa główne typy TLD 

: kod ogólny i krajowy. 

 Ogólny TLD (gTLD) : Najpopularniejsz nazwy domen są znane jako ogólne TLD. Zachowują 

swoją popularności, ponieważ mają zastosowanie na skalę światową, dzięki czemu zachowują 

największą wartość pod względem atrakcyjności publicznej i wiedzy o rozszerzeniach. Chociaż 

istnieje coraz większa liczba ogólnych TLD, trzy wyróżniają się jako najbardziej  powszechnie 

uznawane  i stanowią większość wszystkich rejestracji : .com, .net i .org. 

 Kod Kraju (ccTLD) : Kod kraju domeny najwyższego poziomu (takie jak .co.uk, .es, lub .de) są 

używane lub zarezerwowane do używania w określonym kraju . Zwykle ogranicza to 

odwoływanie się lub używanie nazwy domeny, ale wiele krajów otworzyłi nazwy swoich 

domen do użytku na całym świecie, takie jak pacyficzne wyspy Tuvalu, które mają przypisaną 

domenę .tv. 

Przyszłość TLD 

26 czerwca 2008 roku, Internetowa Korporacja ds. Przydzielonych Nazw i Numerów (ICANN) 

zatwierdziłą proces , który umożliwił otwarcie większej liczby domen, co umożliwiłoby organizacjom 

rejestrację własnych rozszerzeń domen. Oznacza to że firma taka jak Google może być uprawniona do 

ubieganie się o rozszerzenie .google. Podobnie Microsoft może zarejestrować .msn jako oficjalnie 

uznane rozszerzenie domeny. Organizacja handlowa może zarejestrować domenę ogólną taką jak 

.media TLD. Proces ten zajmie dużo czasu ale nowe rozszerzenia pojawią się w nadchodzących latach.  

Należy zauważyć ,że przeciętny obywatel nie będzie mogła uzyskać własnego , niepowtarzalnego 

http://www.google.com/


rozszerzenia TLD z powodu zarówno wymaganego kosztu zaproponowania ICANN nowej nazwy jak i 

środków ograniczających, które zagwarantują ,że tylko właściwe rozszerzenia zostaną zatwierdzone. 

Dla przeciętnego użytkownika oznacza to ,że właściciele tych TLD mogliby skutecznie sprzedawać 

domeny klientowi końcowemu, ale dalej rozszerzać dostępne rozszerzenia . Wadą może być to ,że 

ogólna pula rozszerzeń będzie dalej rozszerzana, ponieważ użytkownicy będą mieli problemy ze 

spamiętaniem jakie rozszerzenie dotyczy strony którą chcą odwiedzić. Ta zmiana może sprawić ,że 

dobrze znane rozszerzenia takie jak .com staną się bardziej wartościowe, podczas gdy mniej 

wartościowe mogą utonąć w morzu TLD 

Wybór Nazwy Domeny 

Cały przemysł jaki pojawił się w Sieci, pochodzi od ludzi, którzy całe dnie spędzają kupując i sprzedając 

domeny. Firmy te rezerwują domeny wysokiej jakości i sprzedają z ogromnym zyskiem. Podejście  to 

stało się lukratywnym i zyskownym modelem biznesowym. Oczywiście problem polega ba tym ,że gdy 

ktoś inny posiada tak perfekcyjną nazwę jaką chcesz, może to ostatecznie wpłynąć na Twoją zdolność 

do przeniesienia marki i może (w najgorszym przypadku) zmusić Cię do ponownego przemyślenia 

nazwy marki , której chcesz użyć 

Nacisk Na Markę 

Wcześniej mówiliśmy o wyborze nazwy marki. Twoim celem było wymyślenie czegoś prostego, łatwego 

do zapamiętania i unikalnego, co będzie dobrze ci służyć podczas następnego etapu procesu. Jedną z 

pierwszych rzeczy którą powinieneś zrobić po podjęciu decyzji o nazwie marki , jest skorzystanie z 

usługi sprawdzania nazw domen. w celu zbadania jak możesz reprezentować  markę w sieci. Podczas 

gdy wielu rejestratorów domen będzie swobodnie sprawdzać dostępność rozszerzeń domen, niektóre 

usługi sprawdzania nazw były znane z przechwytywania domen wyszukiwanych przez ludzi, zmuszając 

te osoby do kupowania domen od tych firm po wyższych cenach. Z tego powodu najpierw sprawdź 

wybraną  nazwę marki za pomocą jednej z wielu niezależnych usług sprawdzania domeny lub 

rejestratorów którzy są godni zaufania. Najczęściej używane rozszerzenia domen na całym świecie – a 

więc i najbardziej cenne dla Twojej marki – to .com, .net i .org. Jeśli to możliwe, chcesz skorzystać z 

usługi sprawdzania domeny, aby się upewnić  czy możesz zarejestrować przynajmniej jedną z nich. 

Oczywiście przy użyciu domeny krajowej taki ja  .co.uk aby uzyskać większe znaczenie w danym kraju, 

jest również akceptowalne, podobnie jak używanie domeny krajowej, takiej jak .me w celu uzyskania  

sprytnego hackowania nazwy domeny . 

Zdobywanie Domen Głównych. 

Możesz postępować zgodnie z tymi trzema krokami aby określić  czy stworzona przez ciebie marka jest 

dostępna jako domena: 

1. Odwiedź rejestratora domen – im więcej rozszerzeń oferuje rejestrator, tym większe 

prawdopodobieństwo znalezienia takiego, które może zadziałać dla Twojej marki. Będziesz 

miał możliwość zakupu tego czego szukasz, ale nie będziesz musiał i powinieneś powstrzymać 

się od zakupu domeny ,której szukasz aż do zakończenia sekcji o domenach. 

2. Wprowadź adres , który chcesz kupić i przeprowadź wyszukiwanie dla różnych lub 

pojedynczych rozszerzeń. Jeśli odkryjesz ,że żądana witryna jest już zajęta , zawsze możesz 

spróbować zmienić swoje wyszukiwanie lub użyć alternatywnej pisowni swojej marki lub słów 

rozdzielonych łącznikiem 

3. Gdy wiesz ,że domena której szukasz jest dostępna, odnotuj to i przejdź dalej do czytania aby 

uzyskać inne ważne informacje na temat procesu rejestracji domeny. Zamiast witryny 

mystamps.co możesz szukać my-stamps.com . Wielkie litery są ignorowane w nazwach  



domen, zatem bigredbus.com jest takie samo co BogRedBuscom. Jest to przydatne , ponieważ 

możesz chcieć reklamować swoją markę , używając nazwy pisanej z dużej litery, co może 

ułatwić czytanie, ale nie wpłynie to na sposób nawigacji użytkowników do Twoje witryny. 

Wiele firm decyduje się kupić tyle rozszerzeń dla swojej marki ile to możliwe. Celem tego jest usunięcie 

wszelkich  potencjalnych nieporozumień, które mogą wystąpić jeśli ludzie nie pamiętaj rozszerzenia, 

którego używa ich  witryna (jest to szczególnie przydatne jeśli zdecydujesz się zarejestrować domeny 

specyficzne dla kraju w celu świadczenia usług na całym świecie w różnych krajach). Tworzysz swoją 

pierwszą witrynę, więc prawdopodobnie lepiej by pasowało do Twoich potrzeb  gdybyś skupił się na 

pozyskaniu jednej nazwy domeny, chyba ,że reprezentacja Twojej marki w sieci jest dla ciebie bardzo 

ważna. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma znaczenia którego rozszerzania wybierzesz w przypadku dużej 

liczby osobistych  witryn, o ile poczujesz , że adres URL odpowiada Twoim potrzebom. Zawsze możesz 

dokupić dodatkowe rozszerzenia później (zakładając oczywiście ,że są dostępne) 

Międzynarodowy (IDN) 

Podczas gdy domeny międzynarodowe (IDN) zyskały na popularności, ważne jest aby wziąć pod uwagę 

,że tego rodzaju domeny mają na ogół więcej wad niż korzyści dla narodów anglojęzycznych świata. 

Podczas gdy większość standardowych nazw domen używa liter A – Z , cyfr 0-9 i znaków takich jak – 

czy _, IDN pozwala na rejestrację adresów URL, które nie zawierają standardowych znaków. Np. można 

użyć znaków  :)  (buźka) która zostanie zarejestrowana! Rejestrowanie tego rodzaju domen może 

wydawać się zabawne, ale mogą wystąpić problemy , ponieważ oznacza to ,że odwiedzający będą 

musieli otworzyć program mapy znaków i znaleźć znak specjalny do skopiowania na pasek adresu lub 

będą musu znaleźć odpowiednik na klawiaturze tej nazwy. Powoduje to dodatkową presję na 

odwiedzających ponieważ  nie mogą łatwo wpisać adresu. , po czym prawdopodobnie zrezygnują z 

Twojej witryny. Jeśli nie jesteś konkretną domeną , która będzie służyć odbiorcom używającym 

alternatywnego alfabetu, takie jak lub greckiego, powinieneś unikać używania tych domen. 

Hack Domain  

Niektórzy ludzie stosują niekonwencjonalną technikę nazewnictwa domeny od początku lat 90 XX 

wieku jako prostą metodę łączenia nazwy domeny z rozszerzeniem domeny (i ewentualnie 

subdomeny) w celu osiągnięcia sprytnego nazewnictwa. Technika ta została określona jako hack 

domain , chociaż nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem, a w tym kontekście słowo hack oznacza 

tylko trik w grze słowno – tekstowej .Ludzie nadal debatują czy ta konwencja domeny wpływa zarówno 

na użyteczność jak i czytelność nazwy strony . Jednak ta technika pokazuje , że można zmniejszyć liczbę 

znaków wymaganych dla domeny, daje również większą szansę na uzyskanie nazwy domeny która 

zawiera określone słowo, którego chcesz użyć. Aby utworzyć  hack domain musisz wpisać słowo lub 

nazwę i upewnić się ,że dwie  (trzy) ostatnie litery adresu witryny mogą być reprezentowane przez  

rozszerzenie nazwy domeny . (Musisz również upewnić się ,że jesteś uprawniony do zakupu tej 

domeny). Na przykład witryna inter.net korzysta z rozszerzenia .net ale połączona ze słowem inter, 

tworzy pojedyncze słowo Internet! Portal społecznościowy del.icio.us używa nazwy domeny icio.us 

(zauważ rozszerzenie .us) i dodając del na przód jako subdomenę tworząc słowo delicious [pyszny]. To 

dość sprytna koncepcja, kiedy o tym myślisz! Zaletą hack domain jest to że daje ona ludziom większy 

procent szans na zdobycie pożądanego adresu URL w takiej czy innej formie, jeśli domena standardowa 

jest już zajęta. Niektórzy ludzie kwestionują czy takie podejście nie spowoduje zamieszania gdy  

podajesz ludziom swój adres ,z powodu sposobu w jaki oddzielasz słowa. Innymi słowy, taka nazwa 

może sprawić ,że użytkownicy poczują się rozłączeni. Inną wadą tej metody jest sposób budowania 

hack domain, potencjalni użytkownicy częściej błędnie wpisują nazwę domeny i otrzymują błąd lub 

trafiają na inną stronę. 



Problem Z Domenami 

Jeden z wielu problemów występujących przy wyborze nazw domen jest problem naruszeń nazw. Gdy 

rejestrujesz nazwę domeny, musisz uważać aby nie naruszyć żadnych praw autorskich, znaków 

towarowych lub patentów, próbując świadomie zarejestrować nazwę domeny, w której wyłączne 

prawa są w posiadaniu strony trzeciej. IANA i ICANN – które określają wszystkie reguły dla nazw domen 

– obecnie mogą rozstrzygać spory (UDRP) w celu rozstrzygania spraw , w których dochodzi do naruszeń. 

Zwróć uwagę ,że nawet jeśli przeważasz podczas UDP, firma która twierdzi ,że może dojść do 

naruszenia, ma autentyczne podstawy do podjęcia działań prawnych.   Posiadacze praw są zobowiązani 

do ochrony swoich znaków towarowych, w przeciwnym razie mogliby je stracić. Dlatego warto przyjąć 

kilka podstawowych reguł przy wyborze nazwy domeny. Nigdy nie rejestruj nazwy domeny, która jest 

identyczna  lub podobna do ( i może być mylona) z istniejącym znakiem towarowym, patentem, marką, 

produktem lub tożsamością, niezależnie czy jesteś online czy offline. Choć prawdopodobnie nie musisz 

prowadzić dochodzenia odnośnie swojego nazwiska, warto umieścić wybraną przez siebie tożsamość 

w wyszukiwarce aby sprawdzić czy potencjalne konflikty mogą się pojawić w zależności od Twojego 

wyboru, a następnie użyj  rozumu przy podejmowaniu decyzji czy użyć tej nazwy 

Rekordy WHOIS 

Kiedy kupujesz nazwę domeny, zostaniesz poproszony o podanie danych kontaktowych przez 

rejestratora. Informacje te  są umieszczane w dokumencie zwany rekordem WHOIS. Zasadniczo zapisy 

te zawierają podstawowe informacje w centralnej lokalizacji, dzięki czemu można zgłaszać problemy z 

witryną. Przez lata krytykowana wykorzystanie tych danych, ponieważ były one dostępne publicznie, a 

zatem mogły być postrzegane jako potencjalny czynnik ryzyka prywatności. Jeśli nie zaktualizujesz  

swoich danych lub nie podasz fałszywych informacji. Twoja domena może zostać Ci odebrana. Baza 

danych WHOIS zawiera cztery typy rekordów kontaktów zwanych szczegółami rejestrującymi, 

administracyjnymi, technicznymi i rozliczeniowymi. Rekordy  administracyjne u administracyjne podają 

prawnego właściciela strony; tu podajesz swoje dane osobowe. Szczegóły techniczne  i fakturowania 

(inaczej : dostawca usług) czasami różną się ,ale zazwyczaj zawierają szczegóły organizacji i zarządzania 

domeną . Powiedziawszy to ,większość rejestratorów pozwala szybko i łatwo aktualizować swoje dane 

wpisy (i zapisy WHOIS) z ich panelu sterowania witryną. Wszystkie będą zawierać nazwy (twoje i 

twojego przedsiębiorstwa, jeśli zostały dostarczone), adresy e-mail, adresy, kody pocztowe , numery 

kontaktowe. 

WHOIS w dzianiu 

Dla zabawy zróbmy wyszukiwanie WHOIS w Google: 

1. Otwórz przeglądarkę i odwiedź stronę http://whois.domaintools.com/ , która w tym 

przypadku będzie służyć jako wybrany agent wyszukiwania WHOIS. 

2. Wpisz www.google.com w dużym polu tekstowym i naciśnij przycisk Wyszukaj aby 

przeprowadzić wyszukiwanie. 

3. Na koniec przeczytaj różne sekcje, aby znaleźć interesujące informacje, takie jak dane 

odwiedzający, dane serwera i rejestratora. Jeśli jednak przewiniesz do rekordu WHOIS, 

uzyskasz pełną  listę informacji o właścicielu domeny google.com 

Niektórzy rejestratorzy oferują możliwość zachowania poufności twoich danych  osobowych , ale 

powinieneś wiedzieć ,że dane opisane w rekordzie WHOIS są oficjalnym zapisem właściciela domeny. 

Jeśli kiedyś dojdzie do sporu między Tobą a rejestratorem (lub jeśli chciałbyś przenieść domenę do 

nowego operatora), dostawca może zablokować transakcję i może się okazać ,że nie możesz się 

przełączyć. Dlatego zdecydowanie zaleca się unikanie korzystania  z tych usług, chyba ,ze ufasz 

http://whois.domaintools.com/
http://www.google.com/


swojemu dostawcy. Niektóre osoby decydują się  zachować swoje domeny  hosting oddzielnie u 

różnych dostawców, co może ułatwić przejście , jeśli kiedyś zajdzie potrzeba zmiany hostów witryny 

Metody Zakupów 

W większości przypadków ludzie mają tendencję do rejestrowania domen za pośrednictwem 

rejestratora. W normalnych okolicznościach  powinieneś być w stanie uzyskać nazwę marki. którą 

chcesz lub po prostu wyszukując i kupując. Jeśli nazwa domeny jest  potencjalnie cenna (możliwe ,że 

może być wielu ludzi zainteresowanych jej zakupem), może się okazać ,ze jedynym sposobem na 

pozyskanie domeny jest kupienie jej na aukcji. Licytacja nazw domen istnieje od lat i można znaleźć 

źródła dobrej jakości, co pomaga sprzedać prawa do danego adresu strony. 

Znajdowanie Rejestratora 

Znalezienie rejestratora jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać (nawet jeśli jest ich setki). Po prostu 

postępuj  zgodnie z tymi wskazówkami i poradami , nauczysz się wielu rzeczy, których powinieneś 

szukać w rejestratorze domen 

 Upewnij się ,że rejestrator jest akredytowany przez ICANN (w celu zredukowania 

prawdopodobieństwa oszustwa) 

 Sprawdź witryny z recenzjami i systemy przyznawania domen zawierające listę wysokiej jakości 

dostawców 

 Przetestuj wsparcie rejestratora i wyślij mu kilka pytań ,aby dowiedzieć się w jaki sposób firma 

pomaga klientom. 

 Popytaj w Internecie w miejscach takich jak fora poświęcone projektowaniu stron 

internetowych na temat porad dotyczących dobrych rejestratorów 

 Zwróć uwagę na kody kuponów, rabaty i inne dostępne opcje oszczędzania pieniędzy 

 Porównaj ceny rozszerzeń domen między dostawcami aby uzyskać najlepszą możliwą ofertę 

Wybierz Swój Horyzont 

Hosting jest jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Internecie. Istnieją tysiące różnych 

dostawców usług hostingu internetowego , którzy walczą ze sobą, aby przyciągną Twoją uwagę. 

Zapewniają one wszystkie rodzaje schematów cenowych, funkcji, usług i modeli. Nadzwyczajny zakres 

dostępnych opcji może sprawić  ,że zdecydujesz z którego operatora korzystać (szczególnie, gdy 

próbujesz zmierzyć swoje przyszłe potrzeby). Poniższe informacje powinny pomóc oddzielić ci ziarno 

od plew i pomóc w wyborze dostawcy hostingu, którego szukasz (choć ostateczna decyzja należy do 

Ciebie).  

Co To Jest Serwer Sieciowy? 

Zgodnie z najprostszą definicją serwer internetowy to komputer, na którym znajduje się strona  

internetowa, dzięki czemu jest publicznie dostępna. Serwery prawie zawsze są uruchomione 24 

godziny na dobę 7 dni w tygodniu, co oznacza ,że  osoba surfującą po Internecie może mieć 

natychmiastowy dostęp o każdej porze dnia (nocy) do hosta w sieci. Firmy hostingowe posiadają dużą 

liczbę serwerów internetowych a każda część  witryny – w tym każdy plik HTML, obraz i film - musi być 

przechowywana na swoich serwerach , aby była publicznie dostępna. Większość firm hostingowych 

odkłada określoną ilość miejsca dla każdej witryny , dokładnie to , ile miejsca odkłada dowiesz się przy 

zakupie pakietu hostingowego. Oprócz serwera często słyszysz pojęcie klient. Maszyna kliencka  to 

komputer ,który odbiera informacje z serwera – innymi słowy, to odwiedzający Twoją witrynę  

Typ Hostingu 



Możesz odkryć wiele różnych rodzajów pakietów hostingowych i są one wyposażone w szeroki zakres 

funkcjonalności (i znacznie różniące się ceny). Decydując o tym , co przyniesie najlepsze korzyści Twojej 

witrynie, musisz pamiętać, że hosting to bardzo konkurencyjny rynek, więc możesz znaleźć tam świetne 

oferty; jednak stale zmieniające się wymagania sprawiają ,że nie ma sensu dostarczać cen. Musisz 

przeprowadzić własne badania ,aby wybrać najlepszy host dla swojej witryny. Poniższa lista zawiera 

najbardziej popularnych opcji wedle ich cen i kosztów: 

1. Za darmo. Podczas gdy witryny mają tą zaletę ,że nie wiążą się z żadnymi kosztami, darmowy 

hosting jest często opłacany przez reklamę umieszczoną w witrynie lub ograniczenie ich 

funkcjonalności .Darmowy hosting może być dobry dla osobistych stron internetowych, które 

nie wymagają natychmiastowego poziomu profesjonalizmu lub dużej funkcjonalności, co czyni 

je godnymi uwago dla absolutnie początkujących. Jeśli chcesz uruchomić prosty blog, który 

opiera się na swobodnie hostowanej stronie internetowej  za pomocą WordPressa, to takie 

podejście może być dobre. 

2. Współdzielenie. Hosting współdzielony jest zdecydowanie najbardziej popularnym pakietem 

hostingowym. Podczas gdy koszty są ograniczane poprzez upchnięcie wielu stron 

internetowych na jednym serwerem, ma tę wadę ,że możesz się dzielić witryną , która 

wyczerpuje wiele zasobów , co może wpłynąć na wydajność Twojej strony (prawdopodobnie 

powodując przestoje). Z tego powodu większość dostawców ma politykę, która mówi ,że jeśli 

ktoś kładzie zbyt duży nacisk na swój system, może zostać wyrzucony z usługi. 

3. Siatka. Wadą hostingu współdzielonego jest to ,że wiele stron korzysta z tego samego serwera. 

Model znany jako hosting sieciowy pozwala całek sieci komputerów na równomierną 

dystrybucję zasobów wielu serwerów w szeregu witryn (zasadniczo jest to jak dzielony hosting 

na znacznie większą skalę). Oczywiście ten typ hostingu często kosztuje więcej niż 

współdzielony hosting, ale w większości przypadków jest to jedna z bardziej niezawodnych 

metod, z których możesz korzystać bez konieczności płacenia za własny serwer 

4. Klaster. Hosting sieciowy ma wrodzoną wadę , która może zająć trochę czasu, aby przenieść i 

zarządzać przydzielonymi zasobami. Hosting klastrowy rozwiązuje ten problem, zapewniając 

każdej witrynie równy dostęp do sieci serwerów, które automatycznie alokują zasoby gdy są 

potrzebne. Eliminuje to indywidualny wymóg aby przenosić klientów w celu zapewnienia 

stabilności serwera, ale nadal przedstawia problemy kiedy zasoby są wyprzedane ponad ich 

możliwości. 

5. Chmura. Hosting w chmurze to stosunkowo nowa koncepcja, która działa na podstawie tego , 

że zasoby są dostępne tylko wtedy , gdy są potrzebne. Jeśli Twoja witryna ma bardzo mały 

ruch, możesz wypożyczyć pojedynczy serwer lub inną ilość zasobów. Wraz z rozwojem (lub 

zmniejszaniem) możesz dostosować ilość potrzebnej energii, dodają i usuwając serwery 

wirtualnie. Może to być znakomite narzędzie do cięcia kosztów ,ale tylko garstka hostów 

wdraża tę formę hostingu. 

6. Wirtualne. Prywatne serwery wirtualne (VPS) umożliwiają udostępnianie serwera  innym 

osobom, ale ten typ serwera gwarantuje pewne zasoby i jest podzielony na partycje 

(oddzielone), tak aby każda osoba korzystająca z niego miała pełną kontrolę nad własnym 

udziałem system. W odróżnieniu od hostingu współdzielonego, osoby korzystające z VPS nie 

mają tendencji do wyprzedawania, ponieważ host serwisu zazwyczaj ogranicza liczbę osób , 

które mogą uzyskać dostęp do każdego  z nich. 

7. Dedykowany. Jest to najpopularniejszy (i najdroższy) pakiet hostingowy, jaki można uzyskać. 

Duże wityny ,takie jak Google, mają duży ruch, więc nie chcą udostępniać swoich zasobów 

nikomu innemu. Przechodzenie z dedykowanym pakietem oznacza że masz cały serwer (lub 



kilka serwerów) dla siebie. Daje to całkowitą kontrolę nad maszyną (-ami) używanymi do 

hostingu danej strony. 

Więc co powinieneś wybrać? Ogólnie rzecz biorąc , wraz ze wzrostem ceny (kiedy idziesz w dół listy), 

liczba funkcji i korzyści które uzyskujesz również rośnie. Dla kogoś kto zaczyna tworzyć witrynę, 

prawdopodobnie powinieneś wybrać pakiet hostingu współdzielonego., siatki lub klastrowego, 

oferujące doskonały stosunek jakości do ceny i oferujący wysoki poziom usług. Jeśli uważasz ,że Twoja 

witryna będzie następnym Google lub Amazon, możesz rozważyć hosting wirtualny lub dedykowany. 

Jednak na wczesnym etapie prawdopodobnie będziesz wydawać dużo dodatkowych pieniędzy za zbyt 

małą korzyść, ponieważ nie masz jeszcze żadnych odwiedzających. Jeśli chcesz przetestować swoją 

witrynę, na przykład jeśli spodziewasz się odwiedzin rodziny lub kilka osób, możesz skorzystać z 

bezpłatnego pakietu Zaletą hostingu jest to ,że w późniejszym czasie można łatwo zaktualizować pakiet 

na tym samym hoście. Jeśli chcesz przenieść hosty, możesz to zrobić bez zbytniego wysiłku. To oznacza 

,że możesz po prostu doładować swój pakiet, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Uważaj Na Złoczyńców! 

Niestety , nie każda firma próbująca zaoferować Ci hosting oferuje wysoką jakość usług. Można znaleźć 

wiele podejrzanych organizacji , które składają obietnice, których nie mogą dotrzymać. Podczas gdy 

wiele hostów jest prostych i otwartych i uczciwych wobec swoich klientów, należy wziąć pod uwagę 

następujące porady, ponieważ pomoże to wyeliminować dostawców witryn, którzy wezmą Twoje 

pieniądze  i nie dadzą Ci za nie wiele w zamian. Pomoże Ci to również uniknąć hostów, które spędzają 

więcej czasu próbując pozyskać nowych klientów niż obsługując dotychczasowych. 

Nieograniczona Przestrzeń 

Podczas twoich poszukiwań hosta, prawdopodobnie widziałeś (jeśli już rozejrzałeś się dookoła) hosty 

internetowe, które oferują nieograniczoną przestrzeń dyskową i przepustowość  (jest to w zasadzie 

miejsce na dysku i pamięć, którą przydzielono). Chociaż jest to  powszechna praktyka wśród  hostów, 

jest to w istocie nic więcej niż chwyt marketingowy, którym chce się zdobyć  klientów poprzez 

niebezpieczne wprowadzanie w błąd kłamstwa. Chociaż idea braku ograniczeń może brzmieć 

przyjemnie, powinieneś wiedzieć, że nic na tym świecie nie jest nieskończone. Podczas gdy cała 

koncepcja wydaje się śmieszna, problem polega na tym , że hosty obiecujące nieskończoność, 

posiadają w umowie małym drukiem możliwość  banowania. 

Sprzedawcy 

Wspominaliśmy już o problemie przeciążenia hostingu współdzielonego. Może to stanowić poważny 

problem dla małych hostów lub tych, które starają się zmaksymalizować swoje dochody bez 

oczekiwania na wymagane aktualizacje. Problem z większością współdzielonych usług hostingowych 

polega na tym ,ze gdy zbyt wiele osób korzysta z określonego serwera, występują opóźnienia w 

przetwarzaniu co może prowadzić do poważnych problemów z przestojami. Nadmierna sprzedaż jest 

powszechną  praktyką, ale zazwyczaj nie prowadzi do problemów, gdy jest wykonywana na małą skalę 

. Jeżeli duża liczba osób od dostawcy hosta , skarży się na przestoje i powolność ich witryn, może to 

być spowodowane tym ,że dostawca próbuje wtłoczyć zbyt wiele osób na serwer bez płacenia za nowy 

sprzęt, wymagany do zmniejszenia obciążenia pracą na ich serwerach. 

Zbyt dobre aby było prawdziwe. 

Na pewno słyszałeś zdanie : „Jeślu brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, to prawdopodobnie tak 

jest”. Sprawdza się szczególnie w dziedzinie hostingu witryn. Jeśli zauważysz ,że host zgłasza niezwykłe 

roszczenia lun masz podejrzane przeczucia co do hosta, warto sprawdzić daną firmę, aby upewnić się 



,że strona którą przeglądasz jest prawidłowa i nie próbuje przyciągać nowe osoby fałszywymi 

obietnicami. Pamiętaj ,że hosting to coś ,za co płacisz miesięcznie lub rocznie, a to może być dość 

drogie. Dlatego chcesz się upewnić ,że zarejestrujesz się u kogoś godnego zaufania. Najlepszym 

sposobem na stwierdzenie tego ,że coś jest zbyt piękne aby mogło być prawdziwe jest podążanie za 

instynktem lub zbadanie oferty lub firmy tak bardzo jak to jest możliwe. Nie masz limitu czasowego, 

kiedy musisz ogólnie uzyskać hosting, więc warto upewnić się ,że jesteś zadowolony z wyboru, zamiast 

napotykać sytuację , w której kupujesz coś co ci nie leży. 

Zaufanie Do Recenzji 

Podczas sprawdzania hosta, z którym chcesz się połączyć pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, jest 

sprawdzenie, co inni klienci myślą o tej firmie. Możesz znaleźć wiele witryn, które oferują profesjonalne 

i niezależne recenzje na temat hostów witryny, a także witryn, które rankingują hosty na podstawie ich 

wydajności dla ich klientów. Należy jednak zrozumieć, że wiele z tych witryn z ocenami jest 

stronniczych w stosunku do określonego dostawcy, a opinie wyrażane w witrynie mogą nie 

odpowiadać ogólnemu punktowi widzenia  osób korzystających z usług danego dostawcy. W 

niektórych przypadkach hosty płacą za pozytywne recenzje, które otrzymują .Jest to jeden z powodów, 

dla których warto faworyzować opinie klientów w zakresie opinii biznesowych; jest to również powód 

,dla którego powinieneś uważać na porady , których przestrzegasz. Najlepszym sposobem na 

znalezienie  niezależnych recenzji jest wyszukiwanie negatywnych opinii. Może się to wydawać 

bezproduktywne, jeśli chodzi o znalezienie hosta dla Twojej witryny, ale musisz pamiętać ,że firmy 

hostingowe płacą ludziom aby pozytywnie oceniali ich usługi, dla zdobycia większej liczby 

odwiedzających. Przeglądanie negatywnych recenzji pomaga uzyskać dobre wyobrażenie o tym , jak 

dobry jest host. Na przykład, możesz dowiedzieć się , w jaki sposób host ten zajmuje się skargami, im 

mniej skarg otrzymuje host, tym lepiej będzie wyglądał host. Ludzie uwielbiają narzekać, a uczciwość 

polega na znajdowaniu wad a nie histerii marketingowej, którą będą starali się przekazać w trakcie 

procesu sprzedaży. Na marginesie warto rozważyć wiek podanych ocen , zwłaszcza ,że jakoś usług 

może się często zmieniać, a sporadyczne usterki, mogą powodować lawinę skarg w związku z 

nieistniejącym już błędem. 

Przewodnik Po Funkcjach 

Możesz znaleźć wszystkie informacje podane na stronach hostingowych mylące do przebrnięcia przez 

nie. W tej części utworzymy szybki przewodnik ,który pomoże ci zrozumieć niektóre z używanych 

terminów. Przewodnik obejmie również informacje w jaki sposób te znajdujące się na stronach mogą 

pomóc w określeniu czego należy szukać, rozważając zakup pakietu hostingowego dla własnej witryny. 

Przewodnik opisuje najważniejsze terminy, jakich może użyć gospodarz, aby określić co może 

zaoferować. Podejmując decyzję, warto napisać na kartce papieru pakiet jakiego potrzebujesz, co 

pomoże ci porównać wszystkie dostępne hosty (które są godne zaufania). 

Cena 

Cena jest często czynnikiem decydującym o znalezieniu hosta. Podczas gdy chcesz utrzymać swoje 

rachunki hostingowe (i inne) w jak największym stopniu, zazwyczaj dostajesz to za co płacisz. Więc 

kiedy  host oferuje ci o wiele niższą cenę niż konkurencja prawdopodobnie jest skąpcem w niektórych  

obszarach jego usługi. Chcesz poznać konkretne obszary w których skąpi – może to oznaczać ,że nie 

przeoczysz tego, czego host nie oferuje – ale Twoim  obowiązkiem jest uporządkowanie usług hosta 

przed podjęciem ostatecznej decyzji, z jakim hostem chciałbyś się skontaktować. Jako poczatkujący 

powinieneś zacząć od najniższych cen 

Gwarancja 



Gwarancja zwrotu pieniędzy powinna być jedną z podstaw każdego zakupu. Jeśli produkt nie spełnia 

Twoich oczekiwać lub nie spełnia Twoich obietnic, powinieneś mieć sposób na wycofanie się  z umowy 

i zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część usługi. Typowa gwarancja dla firmy hostingowej  waha się 

od 7 do 30 dni, ale posiadanie tej gwarancji w miejscu oznacza ,że możesz zobaczyć ,jaki host jest 

naprawdę, bez obawy , że utkniesz z hostem, który nie będzie pasował do twoich potrzeb, zgodnie z 

oczekiwaniami. 

Równoważenie Obciążenia 

Pojęcie równoważenia obciążenia odnosi się do liczby osób, które host umieszcza na serwerze, a także 

do stopnia obciążenia zasobów serwera. Zasadniczo ma to zazwyczaj zastosowanie tylko do usług 

dedykowanych. Problemy powodowane przez przeciążone hosty usługi mogą mieć znaczny wpływ  na 

witryny które hostują, dlatego ważne jest aby spróbować określić dostępność zasobów dla danego 

hosta, który rozważasz. Zazwyczaj nie można znaleźć tych informacji na stronie hosta, warto byłoby 

wysłać e-maila do hosta o jego równoważenie obciążenia, a następnie porównać wyniki wśród hostów, 

które rozważasz, chodzi tu o określenie, która strona ma najlepszy stosunek  użytkowników do sewera. 

Ustalenie tego może pomóc Ci zdecydować , która usługa będzie i najlepiej służyć z punktu widzenia 

sprzętu iw wydajności. 

Czas Pracy 

Czy jest szansa, że będziesz cierpiał przez pewien okres czasu gdy Twoja witryna nie będzie dostępna? 

Niestety tak. Chcąc ,aby Twoja witryna była dostępna 24/7/365 , zawsze istnieje ryzyko ,że wystąpi 

problem, który uniemożliwi jej działanie w Internecie. Twój czas przestoju może być spowodowany 

błędami sprzętowymi, problemami z serwerami DNS lub innymi problemami, którym nie można 

zapobiec. Większość hostów deklaruje czas pracy na poziomie 99,9% ,co jest dość realistyczne, 

uwzględniającą 0,1% szansy na coś katastrofalnego , co może mieć wpływ na Twoją usługę przez 

dłuższy czas, jednak host powinien mieć wdrożone odpowiednie środki, takie jak kopie zapasowe i 

serwery zapasowe – w celu zminimalizowania czasu konserwacji i wpływu na Twoje konto. Chcesz aby 

twój host podjął rozsądne kroki, aby utrzymać sprawy  na bieżąco mimo aktualizacji  i problemów 

technicznych. 

Kopie Zapasowe 

Co się stanie , gdy coś pójdzie nie tak? Najbardziej frustrującym problemem jest potencjalna utrata 

danych osobowych lub forum pełnego ludzi odwiedzających Twoją witrynę. Jedną z najważniejszych 

funkcji , którą możesz zastosować . jest ręczny lub zautomatyzowany system tworzenia kopii 

zapasowych, która pozwala ci pobranie pełnej kopii zawartości witryny lub przechowywanie na miejscu 

(po stronie hosta) kopii regularnej u aktualnej kopii Twojej strony, jeśli napotkasz problem w którym 

musisz odzyskać dane z zapisanego zewnętrznego źródła. 

Wsparcie 

Jeśli sprawy pójdą nie tak, chcesz mieć pewność, że możesz uzyskać pomoc i wsparcie dla swoich 

problemów. Wiele hostów oferuje szeroki zakres pomocy w rozwiązywaniu problemów w formie 

helpdesków , formularzy kontaktowych, numerów telefonów, czatach, forach, narzędziach do 

rozwiązywania problemów na żywo ,formularzach opinii, często zadawanych pytaniach, witrynach wiki 

i systemach zgłaszania problemów. Możesz otrzymać wsparcie a wiele różnych sposobów, ale jednym 

z krytycznie ważnych czynników jest to  jak szybko możesz uzyskać odpowiedź na swoje pytania. 

Zasadniczo host powinien zwrócić twoje e-maile lub prośby o pomoc w ciągu 24 godzin, jednak im 

szybciej host odpowiada, tym szybciej możesz spróbować rozwiązać problem. 



Przepustowość 

Przepustowość odnosi się do ilości ruchu, jaki możesz uzyskać (w zależności od tego ile danych może 

przenieść twoja strona). Każdy host ma inną politykę, ale gospodarze zwykle przydzielają określoną 

przepustowość miesięcznie, tak jak robią to niektórzy dostawcy internetu. Gdy zużyjesz przydzieloną 

przepustowość, Twoja witryna stanie się niedostępnan lub będziesz musiał kupić dodatkową 

przepustowość , która może stać się kosztowna. Większość ludzi ma trudności  z oszacowaniem 

potrzebnej przepustowości, szczególnie w przypadku witryn, które stają się popularne i wymagają 

większej przepustowości z miesiąca na miesiąc. Jednak najlepszym podejściem jest znalezienie hosta, 

który oferuj najwięcej za Twoje pieniądze. Na przykład posiadanie terabajtów (TB) przepustowości jest 

o wiele lepsze niż gigabajtów (GB) , ponieważ 1,5 TB to znacznie więcej niż 60 GB (1 TB to około 1000 

GB) 

Miejsce Na Dysku 

Każdy lubi przechowywać pliki. Przestrzeń dyskowa oferowana przez hosta zapewnia stałą pojemność, 

którą można wypełnić za pomocą plików, baz danych, wiadomości e-mail i innych istotnych informacji 

online przechowywanych w witrynie. Podczas badania tego czynnika chcesz znaleźć hosta, który 

oferuje najlepszy rozmiar pod względem miejsca na dysku, co z kolei oznacza ,że możesz przechowywać 

więcej rzeczy online. Podczas gdy niektóre hosty mają zasady ,które nie wymagają przechowywania 

osobistych plików niezwiązanych z twoją witryną, niektórzy ludzie decydują się na wykorzystanie 

swojej przestrzeni dyskowej online do przechowywania danych niewrażliwych na dane osobowe. 

Ogólnie, wykorzystanie miejsca na dysku to funkcja, która głównie wpływa na przepustowość, ale może 

być przydatna dla osób, które chcą przechowywać duże pliki w Internecie, aby ludzie mogli je pobrać 

(jeśli na przykład chcesz przechowywać dużo zdjęć) 

System Operacyjny 

Wybierając hosta sieciowego , system operacyjny będzie odgrywał rolę w  funkcjonalności jakiej można 

się spodziewać. Na przykład jeśli chcesz używać ASP (Active Server Pages, język po stronie serwera), 

potrzebujesz serwera Windows , ponieważ Microsoft zaprojektował tę zastrzeżoną technologię. 

Dostawcy witryn zazwyczaj hostują Twoją witrynę na jednej z czterech platform serwerowych. 

Najmniej popularnymi platformami serwerowymi są Mac i UNIX (na przykład Solaris). Windows jest 

drugą ,najpopularniejszą platformą hostingową i ma własne oprogramowanie serwerowe o nazwie 

Internet Information Server (IIS), które Microsoft opracował i utrzymuje. Jednak najpopularniejszą 

obecnie platformą serwerową jest Linux, który obsługuje wydajne oprogramowanie Apache i ma mniej 

znanych zagrożeń bezpieczeństwa niż Windows , które można wykorzystać z perspektywy hostingu. 

Języki 

Im więcej języków programowania i składni obsługuje Twój host , tym więcej masz możliwości wyboru 

narzędzi , których możesz użyć do rozwoju witryny. Później opiszemy te języki, ale warto zauważyć ,że 

powinieneś sprawdzić hosta pod kątem jak największej liczby różnych języków po stronie serwera i 

formatów baz danych. Niektóre popularne przykłady języków składniowych w sieci to PHP< ASP, 

ASP.NET, ColdFusion, Perl, CGI, Ruby i Python. Nazwy te mogą wydawać Ci się teraz niejasne, ale na 

razie możesz założyć ,że im więcej języków obsługuje strona, tym lepiej. Możesz zapytać, co polecają 

inne osoby, jeśli chodzi o najlepsze języki, lub po prostu nauczyć się jakiegoś języków kodowania 

podczas stonowania. Z całą uczciwością każdy język ma własny zestaw wad i zalet, więc możesz wybrać 

hosta w oparciu o obsługę języków. 

Bazy Danych 



Gdy nauczysz się o dodawaniu zachowań do witryny,  z którymi ludzie mogą wchodzić w interakcje, 

dowiesz się ,że potrzebujesz gdzieś zapisać informacje, które przesyłają użytkownicy. Na przykład, jeśli 

ktoś publikuje wiadomość na forum, musisz mieć gdzieś przechowywać wiadomość. Te dane są 

przechowywane w kontenerze pamięci zwanym bazą danych. Bazy danych są jak szafki na dokumenty, 

które pozwalają przechowywać i porządkować informacje w łatwym do odczytania formacie. 

Programiści używają różnych markowych baz danych; ponownie, będziesz chciał zrobić to samo, kiedy 

patrzysz na wsparcie językowe, tzn. że chcesz korzystać z hosta, który ma najszersze wsparcie ponieważ 

możesz chcieć użyć więcej skryptowania. Najbardziej   popularne formaty baz danych są obecnie oparte 

na SQL (Strucutured Query Language). 

E-mail 

Większość właścicieli wityn chce mieć możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za 

pośrednictwem swojej witryny, między innymi dlatego ,ze adres taki jak ja@abc.com,  wygląda lepiej 

niż ja@wp.pl, która ma markę dostawcy  poczty elektronicznej. Większość hoastów nie nakłada 

ograniczeń na liczbę adresów e-mail, które możesz mieć , a ilość miejsc, które twoje konto e-mail 

zajmuje, jest odejmowane od miejsca na dysku dostarczonego z kontem. Posiadanie unikalnego adresu 

e-mail może być ekscytujące  i może dać Twojej witrynie dodatkową  promocję ,gdy rozdasz swój adres 

osobom, które chcą się z Tobą skontaktować! 

Statystyki 

Zapoznanie się z Twoimi użytkownikami jest ważne, ponieważ pokazuje ,w jaki sposób użytkownicy 

odwiedzają twoją stronę, co pozwala Ci zmieniać stronę w obliczu ciągle zmieniających się potrzeb i 

nawyków. Większość hostów  zapewnia podstawowy pakiet statystyk, który będzie monitorował twoją 

witrynę i dostarczał informacji o wszelkich błędach, które występują na witrynie (abyś mógł je 

naprawić), skąd ludzie odwiedzają Twoją witrynę i dostarcza informacji, , jakiej używają przeglądarki 

itp. Wszystkie te informacje są podane w formularzu liczb i procentów ,które można zmierzyć , i często 

wyświetla się z ładnymi wykresami i obrazkiem 

Aplikacje 

Jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś witryny, host prawdopodobnie pomoże ci w tworzeniu witryny. 

Wiele hostów ma panel kontrolny wypełniony aplikacjami lub kreatorami, który pomoże ci wykonywać 

zadania, które mogą wydawać się dość skomplikowane, takie jak tworzenie baz danych. Niektóre 

aplikacje mogą być bardzo przydatne, ale czasami możesz chcieć unikać takich kreatorów, zwłaszcza 

jeśli te kreatory są szablonami stron lub pakietami do tworzenia witryn. Większość pakietów 

hostingowych oferuje coś więcej niż tylko aplikacje, które pomagają budować witryny. Większość 

pakietów hostingowych oferuje coś więcej niż tylko aplikacje, które pomagają budować witryny. Oerują 

także panel kontrolny pełen różnych ustawień i narzędzi do zarządzania witryną, a także możliwość 

instalowania narzędzi i produktów innych firm, które mogą ulepszyć Twoją witrynę. 

Zarządzanie Plikami 

Po ukończeniu niektórych stron witryny, i gotowości do umieszczenia ich w sieci, zazwyczaj używasz 

klienta FTP. FTP oznacza File Transfer Protocol, który jest w zasadzie prostą metodą przesyłania plików 

z własnego komputera do serwera WWW. Wszystkie hosty (z wyjątkiem niektórych darmowych) 

powinny domyślnie zapewniać możliwość przesyłania plików za pośrednictwem FTP, co jest podobne 

do kopiowania danych przez folder na komputerze. Jeśli usługa FTP nie jest oferowana, możesz mieć 

tylko możliwość przesyłania plików za pośrednictwem interfejsu internetowego na hoście, co może być 

powolnym i frustrującym procesem. Po przesłaniu plików można użyć narzędzi do zarządzania plikami 
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dostarczanych przez hosta do wykonywania prostych zadań takich jak przenoszenie plików lub zmiana 

ich nazwy. Zwróć uwagę, że będziesz potrzebował dedykowanego oprogramowania klienta FTP, jeśli 

chcesz przesłać swoją witrynę za pośrednictwem FTP. Nie martw się ,można znaleźć mnóstwo wysokiej 

jakości darmowych programów do zarządzania plikami, które są łatwe do użycia. 

Certyfikaty SSL 

Jeśli kiedykolwiek chcesz sprzedawać przedmioty za pośrednictwem swojej witryny, będziesz chciał 

zwrócić uwagę na możliwość dodawania certyfikatów SSL do swojej witryny. System certyfikatów SSL 

jest środkiem , który pozwala zagwarantować że informacje  o kliencie będą przechowywać w ścisłej 

tajemnicy. Większość hostów ma możliwość zainstalowania certyfikatu, który umożliwia bezpieczne 

przetwarzanie płatności i informacji za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia; jest to jednak 

zazwyczaj usługa, za którą musisz zapłacić, ponieważ certyfikaty są sprzedawane przez licencjonowane  

instytucje. Chociaż wiele  hostów może zarejestrować Cię w celu uzyskania certyfikatu SSL i umieścić 

go na swoim miejscu, powinieneś  rozejrzeć  się po Internecie, aby uzyskać lepsze oferty, niż może 

zaoferować twój host.  Duża liczba miejsc  może oferować lepsze oferty certyfikatów SSL, niż twój host. 

Wiele Domen I Subdomen 

Jeśli przyszle możliwości Twojej witryny są dla Ciebie ważne, będziesz chciał, aby Twój host zezwolił na 

korzystanie z wielu domen i hostingu subdomeny . Subdomeny umożliwiają dzielenie witryny na różne 

obszary takie jak maps.google.com czy news.google.com. Może to być świetne, jeśli chcesz oferować 

różnorodne usługi lub ministrony, takie jak blog czy sklep. Posiadanie wielu domen , kont FTP, 

subdomen, kont e-mail i innych może być niezwykle przydatne w tworzeniu witryny zachęcającej ludzi 

do wnoszenia wkładu na różnych poziomach. Może to być szczególnie przydatne ,jeśli strona 

odwiedzana prze znajomych , rodzinę lub współpracowników i chcesz mieć indywidulane dane 

logowania. 

Wnioski 

W tym momencie powinieneś przeprowadzić badania w oparciu o wiedzę z tej części, a gdy już to 

zrobisz, wybierz i kup swoją nazwę domeny oraz pakiet hostingowy, który Twoim zdaniem najlepiej 

odpowiada Twoim potrzebom. Proces ten będzie dość prosty, ponieważ poprosi Cię o adres , który 

chcesz zarejestrować (i oczywiści rzeczy takie jak miejsce zamieszkania, informacje o karcie kredytowej 

lub debetowej oraz wszystkie inne elementy). Aktywacja witryny może zająć do 48 godzin, w zależności 

od wybranego hosta. Teraz przyszedł czas aby przesłać wszystkie pliki na nowe konto. 

Przesyłanie plików za pomocą FTP 

Jak już wspomniano , najpopularniejszą metodą przesyłania plików do Twojej witryny jest FTP. Jeśli 

wybierzesz hosta, który nie obsługuje FTP, będziesz potrzebować swojego hosta, aby zapewnić 

alternatywne rozwiązanie do przesyłania plików. Zwykle Twój host zrobi to za pomocą panelu 

sterowania. Te narzędzia różnią znacznie w zależności od hosta, ale powinieneś  być  w stanie 

postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przesyłania plików. W większości przypadków jest to 

prosty przypadek kliknięcia przycisku Przeglądaj a następie przejścia do pliku, który chcesz przesłać na 

swój komputer. Tu omówimy jak korzystać z o wiele bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania 

plikami dostarczanymi przez klienta FTP. Pierwsza rzecz ,którą musisz zrobić , to pobrać klienta FTP.  

My skorzystamy z bezpłatnego programu FilleZilla. Nie ma znaczenia jeśli wybierzesz inny program, 

ponieważ wszystkie programy FTP działają zasadniczo w ten sam sposób. Po pobraniu i zainstalowaniu 

FilleZilla, kliknij dwukrotnie aplikację ,aby ją uruchomić. Zanim przejdziesz dalej, będziesz musiał 



sprawdzić dokumentację dostarczoną przez twoja firmę hostingową pod kątem Twoich danych FTP. 

Dane te będą składać się z adresu FTP, nazwy użytkownika i hasła. 

1. W FileZilla, przejdź do File > Site Manager aby otworzyć okno Site Managera. Kliknij przycisk 

New Site, potem wpisz nazwę witryny. Jest to po prostu nazwa dal zapamiętania tej strony, 

więc najłatwiej jest podać nazwę witryny. 

2. Po lewej stronie okna Site Manager zobaczysz panel z zakładkami z otwartą zakładką General. 

Jest to jedyna , z której będziesz musiał korzystać. W sekcji Host na zakładce General wpisz 

adres FTP hosta. 

3. Kliknij menu rozwijane  Logontype i wybierz Normal. Zauważysz ,że pola poniżej , które 

poprzednio były wyszarzone , są teraz dostępne. 

4. Musisz teraz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach.  

5. To wszystkie informacje jakie musisz wprowadzić. Pozostaje tylko kliknąć Connect! jeśli 

wszystko poszło dobrze, powinieneś teraz połączyć się ze swoją witryną. Będziesz wiedział ,że 

tak jest ponieważ niektóre foldery pojawią się w oknie witryny zdalnej po prawej stronie. Jeśli 

się nie pojawią, sprawdź okno wiadomości u góry ekranu programu, gdzie wszelkie komunikaty 

o błędach pojawiają się na czerwono. Może zajść potrzeba przejść do okna Site Managera i 

sprawdzenia czy wprowadzone informacje są poprawne. Jeśli Twój host dostarczył Ci jakieś 

dodatkowe informacje dodatkowe by w tym oknie. Innym częstym problemem, który możesz 

napotkać przy próbie użycia FTP po zakupie domeny, jest to ,że Twój zakup nie został jeszcze 

przetworzone. Przetwarzanie domeny może potrwać do 48 godzin, co może być irytująco 

długie 

6. Po połączeniu się z FTP, spójrz na główną aplikację FileZilla. Powinieneś zobaczyć dwa główne 

okna, lokalne po lewej i zdalne po prawej stronie. Witryna lokalną to Twój komputer, a witryna 

zdalna to twój obszar  na serwerze internetowym twojego hosta. Wszystko co musisz zrobić to 

skopiować odpowiednie pliki z lewego okna do prawego. 

7. W oknie witryny lokalnej przejdź do folderu , w którym masz pliki witryny. Powinieneś tam 

zobaczyć przynajmniej swój plik index.html, a także wszystkie  foldery utworzone wcześniej. 

8.  W oknie Witryny Zdalnej przewijaj dostępne foldery aż znajdziesz stronę o nazwie www lub 

podobnej (httdocs i html są innymi popularnymi nazwami tego folderu). Twój host powinien 

powiedzieć ci  w którym folderze musisz umieścić swoje  pliki. Otwór ten plik – i dzieje się tam 

prawdziwa magia – a następnie przeciągnij plik index.html z lewej strony do folderu www po 

prawej stronie. To wszystko! Teraz powinieneś być w stanie odwiedzić swoją witrynę w 

przeglądarce i zobaczyć swoją pierwszą stronę. Jeśli mas jakieś obrazy powiązane z twoją 

stroną, zauważysz ,że nie pojawiają się jeszcze, ponieważ jeszcze ich nie przesłałeś. Aby to 

zrobić, uchwyć folder z obrazkami z okna po lewej stronie i przeciągnij  go do folderu www w 

oknie po prawej stronie. Spowoduje to skopiowanie wszystkich obrazów zapisanych w tym 

folderze. Jeśli masz duże obrazy , ten krok może trochę potrwać. Możesz zobaczyć postęp w 

oknie u dołu klienta FTP .Zrób to samo dla wszystkich utworzonych folderów a także dla 

wszystkich dodatkowych plików, które utworzyłeś. Teraz odśwież stronę w przeglądarce i 

wszystko powinno działać jak wcześniej na komputerze. Różnica polega na tym ,że teraz Twoja 

strona jest już dostępna dla każdego na świecie! 

 

 

 



Jak mogę zaprojektować moją witrynę? 

Masz podstawową witrynę internetową, która powinna zawierać dobre treści i linki do innych stron, 

które stworzyłeś, ale Twoja witryna pozostaje dość nijakie i podstawowe w tym momencie. I prawdą 

jest, że twoja strona nie zyska zbytniej uwagi, jeśli nadal będzie wyglądała tak, jak obecnie. Nadszedł 

czas, aby dodać trochę stylu i piękna do Twojego projektu. Pozostawienie stylu Twojej witryny do tej 

pory pozwoli ci lepiej rozdzielić strukturę i styl, ponieważ teraz możesz zobaczyć i wszystko skutecznie 

warstwować. Kiedy styl jest obsługiwany zewnętrznie, możesz po prostu dostosować wszystko do 

treści twojego serca, dopóki nie będziesz zadowolony z rezultatów. Mając to na uwadze, powinieneś 

przejrzeć plan swoich pomysłów i wszelkie prototypy lub inne przydatne materiały, które mógłbyś 

wygenerować, takie jak zrzuty ekranu z rzeczy, które zainspirowałeś podczas swoich badań, a następnie 

przystąpić do przekształcania tych pomysłów w coś wyjątkowego i godnego pokazywania wyruszyć w 

świat! W końcu użyteczna i dobrze zaprojektowana strona sprawia, że odwiedzający wracają. W tej 

sekcji dowiesz się o następujących kwestiach: 

  Jaki styl jest i jak można go użyć, aby uzyskać efektowny wygląd 

  Decyzje i zmienne, które mogą wpływać na wygląd twojego projektu 

  Język CSS w stylu, który możesz wykorzystać do upiększenia swojej witryny 

Powrót do podstaw 

Tak jak podczas sprawdzania kodu HTML przed rozpoczęciem budowy pierwszej witryny, musisz 

nauczyć się kilku podstawowych informacji, zanim zanurkujesz, nadając stronie trochę koloru i ładnych 

rozkwitów. W tym rozdziale zaczniesz od zapoznania się z podstawami i przydatnymi terminami, zanim 

zwrócisz uwagę na proces tworzenia wyjątkowej witryny. Pomoże ci to przezwyciężyć kilka 

trudniejszych decyzji, które każdy projektant rozważa, decydując, jak powinien wyglądać gotowy 

produkt na wczesnym etapie. Większość informacji jest prosta, ale może to być trudne, jeśli nigdy 

wcześniej nie natknąłeś się na różne typy układu, jednostki miary ani styl kodowania. Dodasz styl do 

swojej witryny za pomocą innego języka niż HTML, ale nie martw się: język jest skonstruowany w 

sposób, który ułatwia odbiór. Oczywiście, chcesz coś zbudować, więc celem jest utrzymanie tej sekcji 

jako prostej i łatwej do naśladowania, co pozwoli ci przejść do tworzenia najważniejszego stylu witryny, 

gdy tylko będziesz uzupełnij tę sekcję. 

Pod maską 

Kiedy sprawdzałeś HTML, wyglądałeś pod powierzchnią tego, co stanowi kod. Teraz, gdy masz 

podstawową witrynę, musisz trochę czasu, aby zastanowić się, jak zmienia się sytuacja, gdy zaczniesz 

dodawać styl do swojej witryny. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest to, że styl odnosi się 

do wizualnego wyglądu i stylu Twojego projektu, a także do kodu, którego używasz, aby go dostosować. 

Na tym etapie powinieneś mieć podstawową wiedzę na temat tego, czym jest kod. Następnie 

skoncentrujesz się na tym, w jaki sposób język, którego używasz do stylizowania swojej witryny, 

Cascading Style Sheets (CSS), różni się od wyglądu w HTML. 

Co to jest kod (ponownie)? 

CSS jest najczęściej stosowaną metodą wyrażania stylu w sieci i nie ma sobie równych pod względem 

funkcjonalności. Dla większości ludzi rozpoczęcie od CSS jest jedyną metodą, którą ta książka zaleca dla 

zapewnienia stylu. CSS obsługuje wiele różnych elementów na różnych poziomach; Istotnym 

problemem związanym z używaniem CSS jest brak obsługi części specyfikacji przez różne przeglądarki 

(szczególnie Internet Explorer). Obsługa najnowszej wersji CSS (3.0) jest bardzo niska; jednak większość 

nowoczesnych przeglądarek spełnia większość specyfikacji CSS 2.1. Na tym etapie masz podstawową 



wiedzę na temat tego, czym jest kod. Każdy język, z którym pracujesz, wysyła instrukcje do przeglądarki 

internetowej w celu interpretacji, a CSS nie stanowi wyjątku od tej reguły. Przypomnij sobie, kiedy 

sprawdzałeś, jak wygląda kod w przeglądarce, ten dziwny zestaw znaków, który wkrótce nauczyłeś się, 

miał sensowne znaczenie i powiedział przeglądarce, co zawiera znaczniki. Oczywiście, nie spędziłeś 

całego rozdziału na uczeniu się HTML i oznaczaniu swojego dokumentu tylko po to, by zastąpić go 

innym językiem! Wspaniałą cechą CSS jest to, że działa on w połączeniu z innymi językami 

zorientowanymi na WWW; każdy język ma swoją własną, równie ważną pracę. Podsumujmy więc i 

przyjrzyjmy się przykładowi z kilkoma subtelnymi zmianami, które znacząco wpływają na sposób 

wyświetlania kodu podczas przeglądania w przeglądarce 

<p id="hello" style="font-family: Impact, serif; ">Hello to all who read this paragraph!</p> 
 

 
 
W poprzednim przykładzie zauważysz, że czcionka jest inna z powodu atrybutu stylu, który wprowadził 
ten fragment. Używasz tego atrybutu w HTML, aby umożliwić wstawienie kodu CSS bezpośrednio w 
linii wewnątrz dokumentu, chociaż, jak znajdziesz później, ogólnie uważa się, że lepszym zachowaniem 
jest przechowywanie swojego CSS w zewnętrznym pliku, niż używanie go z wbudowanym kod. Te 
dodatkowe pliki są nazywane arkuszami stylów. Definiowanie stylu w jednym miejscu znacznie ułatwia 
konserwację i aktualizację kodu, niż w przypadku pisania stylu w każdym elemencie, do którego ma on 
zastosowanie. Dowiesz się więcej o uzasadnieniu tego w dalszej części rozdziału, ale jeśli chcesz 
zobaczyć efekt przed i po, wypróbuj go sam i zobacz, co się stanie, jeśli usuniesz atrybut stylu z kodu 
źródłowego - efekt zniknie. W poprzednim przykładzie styl, który stosujesz, jest właściwością CSS o 
nazwie rodzina czcionek, ten styl umożliwia przypisanie do dokumentu wybranej czcionki (czcionki), 
mimo że czcionka musi być już zainstalowana na komputerze gościa, do której jest przeznaczona 
renderuj zgodnie z przeznaczeniem. W tym przykładzie zastosowana czcionka to Impact (z typem 
rodziny nazywanym serif). Możesz nawet spróbować dodać atrybut do innego elementu, a efekt pojawi 
się ponownie w dowolnym miejscu, o ile w środku będzie tekst. Gdy pojawi się myśląc o tym, że możesz 
dołączyć instrukcje do stylu wizualnego, zaczniesz rozumieć prawdziwą moc CSS. Dodanie kodu CSS 
inline da instrukcje samemu elementowi, ale CSS ma własną, wbudowaną metodę pozwalającą ci 
zdecydować, które elementy powinny mieć zastosowany styl. Metoda, której używa, jest jak drzewo 
genealogiczne, w którym po zastosowaniu stylu do jednego elementu stosuje się ten sam styl do 
wszystkich wystąpień tego elementu i elementów potomnych w nim zawartych. Pełna nazwa CSS to 
Kaskadowe Arkusze Stylów i tu pojawia się pojęcie kaskady. Style ustawione w arkuszu stylów 
kaskadowo przechodzą przez całą zawartość, do której jest dołączony. Zanim zaczniesz pracować z 
kodem CSS w dowolnej skali, musisz mieć możliwość wyświetlenia kodu źródłowego w przeglądarce 
internetowej, co pomoże ci zrozumieć dokładnie to, co CSS może zrobić dla ciebie. Jak już wiesz, możesz 
użyć widoku Opcja menu Źródło umożliwia szybkie i łatwe przeglądanie kodu źródłowego witryny. To 
jest świetny podczas pracy z HTML; niestety tego samego nie można powiedzieć o CSS, ponieważ 
przeglądarki domyślnie wyświetlają stronę zamiast załączanych plików, takich jak arkusze stylów. 
 
Podgląd kodu źródłowego 
 
Można wyświetlić kod źródłowy CSS w edytorze tekstu, takim jak Notatnik, ale wiele przeglądarek 
internetowych nie wykazuje elementy stylu witryny, ponieważ można przechowywać je oddzielnie od 
struktury (w różnych plików). CSS oferuje trzy sposoby wyświetlania kodu; możesz zobaczyć dwa z nich 
za pomocą standardowej opcji View Source, podczas gdy trzecia wymaga trochę polowania i ręcznego 
wprowadzania adresu internetowego. Prawdopodobnie znajdziesz większość CSS w elemencie link w 
nagłówku pliku HTML ; Oczywiście Twoja witryna nie ma obecnie, ponieważ nie zastosowałeś jeszcze 
żadnego stylu do tego dokumentu. Atrybut href, który podaje położenie pliku, może być względny (jak 



w poniższym przykładzie) lub bezwzględny (z pełnym adresem strony); jednak ważną rzeczą jest to, że 
istnieje. Jeśli nie istnieje odwołanie, jest całkiem możliwe, że styl jest albo wbudowany poprzez 
atrybuty stylu (jak wspomniano wcześniej), albo jest umieszczony w nagłówku dokumentu za pomocą 
elementu stylu. Aby wyświetlić kod źródłowy, może być konieczne skopiowanie podanego adresu i 
umieszczenie go w pasku adresu przeglądarki (przechodząc do pliku), a następnie naciśnięcie przycisku 
otwierania (jeśli pojawi się okno pobierania), abyś mógł zajrzeć do środka! Niektóre przeglądarki 
ułatwiają życie, umożliwiając kliknięcie adresu URL w kodzie źródłowym, który umożliwia przeglądanie 
zawartości bez konieczności "ręcznego kopiowania, wklejania i nawigacji" do pliku chcesz zobaczyć 
wnętrze. Ta funkcja może Cię uratować Ilość czasu. Na przykład spójrz na następujący kod: 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" media="all" /> 
 
Jeśli byłeś na stronie www.twojastrona.com, adres, który musisz wpisać, aby przejść do arkusza stylów 
CSS, to www.yoursite.com/style/style.css. 
 

 
 
Możesz wyświetlić niektóre CSS w kodzie źródłowym HTML. Styl śródliniowy występuje wtedy, gdy 
umieścisz CSS w dokumencie w elementach nagłówka pod elementem zwanym <styl>. Ten element 
istnieje tylko po to, abyś mógł umieścić kod CSS między tagami otwierającymi i zamykającymi; działa 
podobnie jak tekst w akapicie, z wyjątkiem tego, że przeglądarka rozpoznaje ten tekst jako instrukcje. 
Sprawdź ten przykład, w którym znaczniki stylu zawierają bryłę kodu, która mówi akapit tekstu (p), aby 
zmienić kolor tekstu na # 000000 (szesnastkowa wartość dla czerni): 
<style type = "text / css"> p {color: # 000000;} </ style> 
Zauważycie atrybut w elemencie stylu, którego jeszcze nie widzieliście: wpisz. Atrybut type deklaruje 
typ MIME dokumentu. Typ MIME oczywiście nie ma nic wspólnego z teatrem ulicznym; raczej określa 
format pliku, w którym treść ma być renderowana (np. CSS lub XML). Niektóre przeglądarki umożliwiają 
pominięcie atrybutu type, ale należy go uwzględnić, aby upewnić się, że zawartość elementu stylu 
została zauważona i poprawnie użyta. Typ jest taki sam dla wszystkich dokumentów CSS, więc łatwo 
go zapamiętać. Możesz również dołączyć CSS na stronie HTML za pomocą atrybutu style. Możesz 
zastosować ten atrybut do dowolnego elementu w kodzie HTML, który zapewnia określoną zdolność 
do nadania stylu konkretnemu elementowi bez potrzeby kierowania i podaj to (dowiesz się więcej na 
ten temat w dalszej części tego rozdziału). Poniższy przykład wyświetla akapit czarnego tekstu (w 
przeglądarce), który brzmi "Witaj wszystkich, którzy czytają ten akapit!" <p id = "hello" style = "color: 
# 000000;"> Cześć wszystkim, którzy przeczytali ten akapit! </ p> 
Dowiesz się więcej o atrybucie ID w dalszej części książki, ponieważ ma on specjalną funkcjonalność. 
Ten tekst zignoruje element stylu i jego atrybut, a zamiast tego skupi się na pomocy w stworzeniu kodu 
CSS w osobnym pliku. Służy to dwóm celom: pomaga uporządkować wszystko i umożliwia 
wprowadzanie zmian w sposobie, w jaki coś wygląda przez edycję pojedynczego pliku, zamiast 
zmieniać odniesienie w każdym pliku (co może być czasochłonne, zwłaszcza jeśli masz kilkaset stron). 
 
Semantyka stylu 
 
CSS ma własną semantykę i standardy, które wchodzą w grę podczas tworzenia stronie internetowej. 
Podobnie jak HTML, CSS jest utrzymywany przez W3C. Organizacja ta nadzoruje standardy dla języka, 
a także ewolucję i rozwój specyfikacji CSS. Ewolucja HTML została zbudowana etapami, przy czym 
każda wersja języka skutecznie nadpisuje poprzednią; jednak CSS stosuje inne podejście. Każda wersja 
CSS opiera się na poprzedniej wersji, podobnie jak szereg poziomów w grze komputerowej. Wszystko 
zaczyna się od poziomu 1 CSS, który zasadniczo opiera fundamenty języka i zawiera ograniczoną liczbę 
właściwości i wartości. Poziom 2 CSS budowany jest na poziomie 1, poprawiając liczbę rzeczy, które 

http://www.yoursite.com/style/style.css


możesz nadać stylu; naprawia także kilka błędów w oryginalnej wersji. CSS w wersji 2.1 to najnowsza 
wersja tego języka. Wersja 3 jest już w toku i da ci jeszcze więcej ciekawych rzeczy, którymi możesz 
pracować (wraz z obsługą CSS 2.1 i 1), zwiększając opcje dodawania stylu do twojej witryny. Możesz 
zobaczyć warstwowanie każdego poziomu na rysunku 
 

 
Łatwo jest zorientować się, że warstwa CSS poziom 3 na najwyższym poziomie 2 na szczycie poziomu 
1, z każdym kolejnym poziomem daje więcej rzeczy do zabawy; Jednak ważne jest, aby wiedzieć, że nie 
oznacza to, że musisz natychmiast zmienić najnowszą, najfajniejszą wersję języka, jak tylko wyjdzie. 
Twoja strona nie będzie nieaktualna (i nadal będzie całkowicie aktualna), ponieważ nowa wersja 
dodaje funkcjonalność do starej wersji, zamiast ją zastępować. Oczywiście powinieneś przynajmniej 
przyjrzeć się nowemu językowi, ponieważ może ci on dać użyteczne nowe narzędzia, które ułatwią ci 
życie i pozwolą ci obejść niektóre z ograniczeń obecnej wersji CSS. Podobnie jak przy programowaniu 
w HTML, musisz mieć świadomość kilku problemów z kompatybilnością przeglądarek podczas 
programowania z CSS. Starsze przeglądarki nie widzą nowych języków (lub nowych wersji istniejących 
języków) z tego prostego powodu, że nie są już aktualizowane (np. Internet Explorer 6). Większość 
przeglądarek w tych dniach ma pełne wsparcie dla CSS 2.1 (co jest świetną rzeczą!); nie należy jednak 
oczekiwać, że każda przeglądarka internetowa rozpozna lub będzie w stanie używać CSS 3, gdy tylko 
zostanie formalnie wydana. Jeśli zapewnisz obsługę starszych osób przeglądarki, musisz pamiętać, że 
możesz napotkać pewne problemy z tym związane. W sekcji 3 dowiedziałeś się o podstawach HTML, 
w tym o tym, jak używać elementów, tagów i atrybutów. CSS nie działa dokładnie tak samo, ale ma 
wiele wspólnego z HTMLem. Kiedy piszesz kod w CSS, zauważysz, że elementy stylistyki twojego 
projektu oparte są na tak zwanym zestawie reguł. Cel zestawu reguł jest prosty: odwołujesz się do 
tagów HTML lub innych komponentów, które chcesz zastosować do stylu, używając tak zwanego 
selektora; a następnie tworzysz listę właściwości stylu i wartości, które chcesz zastosować do tej 
wybranej części projektu, znanej jako blok deklaracji. Na przykład możesz użyć img jako selektora, jeśli 
chcesz nadać styl obrazkowi; p jako selektor, jeśli chcesz stylować akapity; lub atrybut ID jako 
selektora, przypisując mu wartość powitania za pomocą #hello. Oto łatwy sposób konceptualizuj to: 
selektor odnosi się do samego elementu, a blok deklaracji odnosi się do wszystkich gadżetów 
zawartych w selektorze. Umieszczasz blok deklaracji z właściwościami i wartościami stosowanymi do 
selektora w nawiasach klamrowych {}. Jest to podobne do sposobu dołączania elementów i atrybutów 
w tagach HTML. Ta sama zasada obowiązuje w CSS. Nawiasy te umożliwiają podanie informacji o 
specjalnej wartości, którą przeglądarka może przeglądać i interpretować. Poniższy przykład wyjaśni 
pojęcie zestawu reguł. Selektor to img (obraz), a wszelkie właściwości i wartości przechowywane w 
bloku deklaracji zostaną zastosowane bezpośrednio do elementu wymienionego w selektorze. Oznacza 
to, że powinieneś stosować tylko właściwości i wartości zgodne z tym elementem. Na przykład nie 
powinieneś używać stylu czcionki właściwość (która może spowodować kursywę tekstu), aby 
zastosować styl do obrazu. To nie ma sensu, ponieważ obrazy nie są tekstowe; tak więc nic się nie 
stanie, jeśli spróbujesz to zrobić. Rysunek pokazuje podstawowy format zestawu reguł CSS. Zobaczysz 
nazwę elementu, a następnie parę nawiasów klamrowych zamykających właściwość i wartość tej 
właściwości. 
 



 
Ustawienie właściwości w tym zestawie reguł powoduje zastosowanie tego stylu do wszystkich 
elementów img na stronie HTML, do której jest dołączony arkusz stylów CSS. Pamiętaj, że reguła-
ustawia kaskadę w całym dokumencie, wpływając na wszystkie wystąpienia elementu, na który celują. 
Ale co się dzieje, gdy chcesz kierować poszczególne instancje elementów, zamiast stosować style w 
całym dokumencie do wszystkich akapitów lub obrazów? Tutaj pojawiają się atrybuty klasy i ID. 
Używanie klasy i identyfikatora do stylizacji docelowej 
W sekcji 3, w którym omówiono HTML, zobaczyłeś, jak używać atrybutów klasy i identyfikatora, aby 
nazwać sekcje witryny. Jednak ich prawdziwa moc staje się oczywista dopiero wtedy, gdy zaczniesz 
używać ich wraz ze stylem CSS, gdzie mogą one służyć jako punkty odniesienia do zastosowania stylu 
do elementów na twojej stronie. Może się okazać, że znajdziesz dziedziczenie (wspomniane później) - 
lub nawet celowanie w pojedyncze elementy - nie pomoże Ci w wykonaniu zadania w sposób 
satysfakcjonujący podczas tworzenia arkusza stylów. W takim przypadku prawdopodobnie docenisz 
klasę i identyfikator, które są zszywkami wszystkich projektantów stron internetowych, ponieważ 
pozwalają ci kierować na pojedyncze lub wiele elementów. Zestawy reguł nie muszą określać elementu 
(takiego jak img). Rzeczywiście, możesz użyć ich do kierowania na element z wartością atrybutu klasy 
lub ID, który może używać unikatowej nazwy, którą wybierzesz. Nazwy klas są poprzedzone znakiem 
pełnego zatrzymania, a nazwy ID są poprzedzone znakiem #. Na przykład #hello celuje w element za 
pomocą id = "hello". Załóżmy, że masz trzy elementy div, ale chcesz zastosować kolor tła tylko do 
jednego z nich. Jest to trudne, ponieważ użycie div w zestawie reguł automatycznie stosuje styl do 
wszystkich trzech elementów. Zamiast tego możesz nadać temu divowi nazwę w postaci atrybutu ID 
(unikalna nazwa, którą możesz podać tylko raz w dokumencie), na przykład id = "hello", a następnie 
ustaw ten identyfikator w pliku CSS za pomocą #hello w miejsce div. Znak funta przed wartością 
informuje przeglądarkę, że używasz identyfikatora. Wynikiem powinien być unikalny styl elementu div, 
który korzysta z identyfikatora, do którego istnieje odwołanie. To wspaniałe, że możesz kierować 
poszczególne elementy, gdy próbujesz zastosować styl na stronach swojej witryny; Może to jednak 
zwiększyć Twoje wyzwania, jeśli chcesz kierować na kilka niepowiązanych elementów. W tym 
przypadku możesz użyć klasy. Ta sama zasada obowiązuje: przypisujesz class = "hello" do wszystkich 
elementów, które chcesz, a następnie celuj w klasę w selektor za pomocą .hello. Zauważ, że tym razem 
masz okres zamiast znaku funta. Trzeba pamiętać o CSS, ponieważ używa on elementów i atrybutów 
w dokumencie HTML jako punktu odniesienia, dzięki czemu przeglądarka wie, gdzie powinny pojawiać 
się style w zewnętrznym pliku. Rysunek ilustruje sposób działania kaskady CSS oraz sposób kierowania 
na poszczególne elementy. 
 



 
 
 
Treść dokumentu zawiera trzy elementy div. Celujesz w te elementy, używając jednej reguły stylu, aby 
wszystkie były białe (#FFFFFF jest szesnastkowe dla białego, jak zobaczysz później). Jeden z elementów 
div ma atrybut ID, który nadaje mu identyfikator "cześć". W tej chwili ten element pozostaje biały, 
ponieważ jest div i został skierowany przez kaskadowy oryginalny zestaw reguł, który powoduje, że 
wszystkie elementy div są białe. Jednak ma również identyfikator, więc możesz teraz celować w ten 
element indywidualnie za pomocą #hello {color: # 000000;}. Przesłoni to kolor tego pojedynczego 
elementu div i zmieni go na czarny (# 000000 jest szesnastkowo dla czarnego). Pozostałe elementy div 
pozostają nienaruszone, więc pozostają białe. Jak dotąd wiesz, jak wygląda selektor, blok deklaracji i 
zestaw reguł. Masz również pomysł, jak z nich korzystać. Oznacza to, że możesz powiedzieć 
przeglądarce, gdzie zastosować styl i które elementy chcesz skierować. Następną rzeczą, na którą 
należy spojrzeć, są style i sposób ich wykorzystania. Odpowiedź leży w nawiasach klamrowych, które 
pojawiają się po odwołaniu do elementu, który chcesz skierować do dokumentu. W nawiasach 
klamrowych można określić zakres właściwości, które określają styl, na przykład obramowanie lub 
kolor, a także wartość, którą należy zastosować. Razem możesz ich użyć, aby poinformować 
przeglądarkę, w jakim kolorze chcesz zmienić dany element. Korzystając z wielu właściwości i wartości, 
możesz sprawić, aby każdy element projektu działał dokładnie tak, jak chcesz (w granicach rozsądku i 
tak długo, jak obsługuje go przeglądarka). Załóżmy, że masz następujący wiersz kodu: 
granica: 1px solid; 
Jest to właściwość border o wartości 1px bryły. Ustawia 1-pikselową granicę (px jest skrótem dla 
piksela) wokół elementu, na który jest skierowany. Zwróć uwagę na dwukropek i średnik po 
właściwości i wartości. Po wszystkich właściwościach pojawia się znak dwukropka, a po wszystkich 
wartościach pojawia się znak średnika. Jest to niezbędne, ponieważ pozwala przeglądarce wiedzieć, 
która część jest własnością, a która jest wartością. Dokładnie widać, jak to działa na rysunku 5-6, a CSS 
w tym przykładzie powinien być stosunkowo łatwy do zrozumienia. Ten kod tworzy tag obrazu z 
nałożoną na niego ramką o szerokości 1 piksela (piksel). Ta granica jest solidna (zamiast być wzorzystą, 
kropkowaną lub czymś innym). Właściwości w CSS określają, co należy zmienić (na przykład 
obramowanie lub szerokość) elementu, a wartość podaje wszystkie informacje wymagane przez 
przeglądarkę do wprowadzenia zmiany. Właściwości są zwykle najłatwiejsze do zapamiętania, 
ponieważ CSS zawiera tylko tak wiele z nich, a zazwyczaj są to takie rzeczy jak szerokość, wysokość, 
obramowanie, kolor, tło lub coś podobnego. Z drugiej strony wartości mogą być pojedynczym 
elementem lub oddzieloną spacjami listą rzeczy, które chcesz zmienić. Możesz wstępnie zdefiniować 
wartość z kilkoma opcjami (np. Typ obramowania w poniższym przykładzie-bryły) lub możesz uczynić z 



niej wartość jednostkową (np. jako jednostka miary lub szesnastkowa wartość koloru). Wartości są 
trudniejsze do zapamiętania, ale zawsze możesz skorzystać z prób i błędów, aby zobaczyć, co działa 
najlepiej w twojej sytuacji. 
 

 
 
Kaskadowy kod 
 
Kaskadowanie w kaskadowych arkuszach stylów odnosi się do sposobu, w jaki style przepływają przez 
dokument i wpływają na elementy wewnątrz. Jest to prosta koncepcja w jego sercu, ale może stać się 
bardziej skomplikowana, gdy zaczniesz nadpisywać istniejące reguły, by celować w określone 
elementy, lub piszesz niestandardowe reguły, które mogą wpływać na różne rzeczy na różne sposoby. 
Przeglądarki uwzględniają wszystkie te czynniki i wykorzystują je do określenia, który styl ma najwyższą 
pozycję. Przeglądarka używa strony o najwyższym rankingu do renderowania twoich stron. Możesz 
znaleźć trzy główne reguły używane przez przeglądarkę do decydowania o stylu, który ma 
pierwszeństwo w przypadku konfliktu: dziedziczenie, które opisuje, w jaki sposób elementy uczą się 
stylu od swoich rodziców; specyfika, która stwierdza, że najbardziej szczegółowe odniesienie do 
elementu wygrywa; i ważna deklaracja, która daje dodatkowy priorytet każdemu elementowi, do 
którego ją zastosujesz). Zacznijmy od najważniejszego elementu kaskady: dziedziczenia stylu i wartości. 
 
Dziedziczenie 
 
Ogólna zasada Dziedziczenia jest podobna do tego, co możesz mieć uczyłem się na lekcji biologii. Na 
przykład prawdopodobnie wiesz, że geny które decydują o wpływie koloru twoich rodziców na twoje 
własne. Wcześniej nauczyłeś się, że elementy w HTML odnoszą się do siebie poprzez serię rodzice i 
dzieci, które są zawarte w sobie nawzajem. W CSS możesz wziąć zaletą związku, który elementy mają 
do siebie i wykorzystują to rodowy link do przekazania stylu elementu jego dzieciom. Na przykład 
dodanie kolor pierwszego planu do znacznika body mówi CSS, aby przekazał ten kolor wszystkim 
elementy zawarte w znaczniku body. Rysunek  pokazuje, co się dzieje, kiedy zmieniasz domyślny kolor 
tekstu w elemencie body z przeglądarki domyślny (czarny) na szary bez faktycznego stosowania 
dowolnego stylu do akapitu samo; zamiast tego element pobiera informacje o stylu ze swojego obiektu 
nadrzędnego i używa go domyślnie. 
 

 
Proste, ale skuteczne narzędzie znane jako dziedziczenie pozwala zaoszczędzić sobie wiele czasu na 
przepisywanie tego samego kodu w kółko. Na przykład możesz użyć dziedziczenia, aby określić kolor 
pierwszego planu dla całego tekstu w witrynie wewnątrz treści strony, zamiast określać żądany kolor 
na każdym ręcznie w każdym elemencie (który wymagałby dużej ilości kodu). Biorąc pod uwagę, jakie 
elementy odziedziczą, które elementy stylu pozwalają zmniejszyć obciążenie pracą. W szczególności 
możesz użyć pojedynczego selektora, który zapewnia domyślny styl dla wszystkiego, co umieścisz w 
elemencie. Oczywiście nie oznacza to, że nie można przesłonić zasad dotyczących pewnych 
elementów; dziedziczenie w CSS zmienia tylko domyślną wartość dla określonej właściwości (którą 
dzieci naturalnie pobierają). Zawsze możesz podać nową wartość właściwości, która dziedziczy jej styl, 



a ten element i wszystkie jego elementy podrzędne będą używać nowego koloru, a nie określonego 
przez jego rodziców. Problem, z którym spotyka się wiele osób, dotyczy sposobu, w jaki różne 
przeglądarki mają różne ustawienia domyślne dla podstawowych elementów, takich jak marginesy, 
dopełnienie, rozmiar, a nawet krój pisma. Z tego powodu wiele osób korzysta z ogólnego mechanizmu 
resetowania CSS, który jawnie podaje wartości domyślne, które mają zastosowanie do wszystkich 
elementów w każdej przeglądarce. Eliminuje to naturalne rozbieżności między urządzeniami. Ten 
mechanizm resetowania wykorzystuje prosty zestaw reguł stylu, które zapewniają, że wszystkie ważne 
właściwości są ustawione na standardowe wartości, a strony będą zachowywać się podobnie w 
różnych przeglądarkach, niezależnie od ich typowych wartości domyślnych. Mechanizmy resetowania 
CSS zazwyczaj pozwalają początkującym pokonywać niektóre potencjalne zakłócenia między 
przeglądarkami, ponieważ pomagają w promowaniu spójności w sposobie renderowania stylu w 
różnych przeglądarkach. Z tego powodu warto rozważyć użycie mechanizmu resetowania na własnych 
stronach. 
 
Wyjątki od reguły 
 
Powiedziałem wcześniej, że wszystkie właściwości CSS podążają kaskadą (w kwestii dziedziczenia); 
jednak to nie do końca prawda. Kiedy myślisz o tym, ma to sens. Chcesz przenosić pewne rzeczy, takie 
jak kolor tła, przez cały dokument. Jednak inne rzeczy, takie jak pozycja elementu, nie powinny być 
wykonywane przez cały dokument. Na przykład, kiedy ustawiasz pozycję obrazu, prawdopodobnie nie 
chcesz, aby każdy inny obraz w twoim dokumencie znajdował się dokładnie w tym samym miejscu! 
Oczywiście, z tej funkcji korzystają tylko te właściwości, które nadają się do dziedziczenia. Pełne 
informacje o tym, czy dana nieruchomość jest dziedziczna, można znaleźć na stronie internetowej 
W3C; w szczególności tabela Full Property na stronie www.w3.org/TR/CSS2/propidx.html zawiera te 
informacje. Pamiętaj, aby korzystać z dziedziczenia na swoją korzyść i często go używać. Zanim 
przejdziesz do następnego elementu kaskady, warto przyjrzeć się kodowi, który ilustruje zasady 
dziedziczenia w działaniu. W następnym przykładzie element div dziedziczy czcionkę i rozmiar czcionki 
z elementu body, ale zastępujesz kolor. Przeglądarka (odczytująca w kolejności CSS) zauważy i 
zastosuje najpierw kolor ciał; kiedy dotrze do elementu div, zobaczy, że definiujesz inny kolor i myślisz 
sobie: "Próbujesz zastosować więcej niż styl tej samej właściwości CSS do konkretnego elementu, gdzie 
żadne z nich nie ma większego znaczenia niż jakikolwiek inny. Więc zastosuję kolor do ciała (które 
wszystkie elementy naturalnie dziedziczą, w tym elementy div), a następnie nadpisam wartość jawnie 
dla elementów div zgodnie z wymaganiami. "Kod, który przeglądarka musi interpretować, wygląda 
następująco: 

 
body { 
color: #FFFFFF; 
font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, Arial, sans-serif; 
font-size: 1em; 
} 
div { 
color: #000000; 
} 
 

Szczegółowość 
 
Szczegółowość jest terminem technicznym określającym sposób, w jaki przeglądarki rozwiązują 
sprzeczne właściwości i wartości. Na przykład możesz mieć dwa odniesienia do tego samego elementu 
w różnych punktach, które wymagają od przeglądarki zmiany koloru tła elementu. Podczas określania, 
która wartość zasługuje na najwyższy priorytet, przeglądarka uwzględnia i testuje kilka czynników. 
Zasadniczo przeglądarka przegląda listę kontrolną przedmiotów. Gdy przeglądarka wykryje konflikt, 
użyje każdej pozycji z poniższej listy, aby przypisać wagę do sprzecznych wartości. Jeśli określona 



wartość zostanie uznana za ważniejszą po przejściu przeglądarki przez jej listę kontrolną priorytetu, 
wartość zostanie przypisana do danego elementu. Jest to ważne, abyś wiedział, ponieważ możesz 
odkryć, że styl (wartość) przypisana do elementu nie wydaje się mieć efekt; w takim przypadku możesz 
mieć sprzeczną wartość będącą w innym miejscu w arkuszu stylów, który przesłania styl, który chcesz 
zaimplementować. Dodawanie ważnej deklaracji po właściwościach w zestawie reguł jest jedną z 
najprostszych metod nadania deklaracji CSS konkretnemu elementowi; dodaje to specyficzność i 
znaczenie w kaskadzie do przedmiotu, któremu nadano instrukcje stylu. Musisz zapisać tę deklarację 
na końcu wartości przed średnikiem, który oddziela każdy zestaw zasad, lub nie będzie się liczył. Ta 
deklaracja w zasadzie daje swojemu kodowi przepustkę VIP! 
W tym przykładzie kolor ma ważną deklarację, która nadaje mu pierwszeństwo przed normalnymi 
właściwościami: 
 
div { 
color: #000000 !important; 
} 
 
Jeśli jedna z dwóch sprzecznych wartości ma wyższą wartość na tej liście niż druga, kwalifikuje się jako 
najwyższy priorytet, a tym samym zastępuje wszelkie konflikty, które mogły wystąpić (lista jest 
uporządkowana pod względem ważności): 
1. Ważna deklaracja po wartości 
2. Więcej odwołań do atrybutów ID w zestawie reguł 
3. Więcej odwołań do atrybutów klas w zestawie reguł 
4. Więcej pseudo elementów lub klas w zestawie reguł 
Jeśli spojrzysz na dowolny fragment CSS i dodasz liczbę pojedynczych komponentów (takich jak 
identyfikator lub atrybuty klasowe) w selektorze przy użyciu podanej kolejności, możesz ustalić, który 
ma najwyższy priorytet, jaki przypisze przeglądarka. Łatwym sposobem na zapamiętanie tego jest 
myślenie: ID, klasa, pseudo. Gdy policzymy je pojedynczo, wartość o najwyższym numerze wygrywa 
nagrodę. Zasadniczo, jeśli wartość ma znaczenie, jest bardziej wartościowa niż identyfikator, klasa lub 
pseudo referencje. Jeśli nie, przechodzisz do następnego etapu cyklu. Można obliczyć, który z dwóch 
elementów powodujących konflikt zachowuje priorytet, licząc te kroki. Spójrzmy na przykład. W 
poniższym kodzie div z identyfikatorem "wow" jest bardziej wyraźny niż jego poprzednik, więc wymaga 
specyfiki. Chociaż oba mają odniesienie div, drugie ma przypisany identyfikator, który, jak wiesz, ma 
priorytet po przejrzeniu poprzedniej listy. Identyfikator nadaje mu bardziej jednoznaczne znaczenie, 
ponieważ bardziej bezpośrednio sugerujesz, że potrzebuje stylu. Ważne jest, aby przy użyciu CSS 
zadbać o odpowiednie stylizowanie wszystkiego, zapewniając, że wartości, które są najważniejsze, 
mają wyższy priorytet niż wartości ogólne. Ponadto, jeśli zadbasz o stosowanie odpowiednich 
referencji, możesz również naprawić niektóre błędy, które wystąpią, gdy styl nie będzie pasował 
zgodnie z twoim przeznaczeniem. Na przykład poniższy kod przypisuje biały tekst do wszystkich 
elementów div, z wyjątkiem tego o wartości identyfikatora wow. Ten specjalny element div otrzymuje 
zamiast tego czarny tekst (czarny nadpisuje kolor biały ze względu na wartość szczegółowości): 
 

div { color: #FFFFFF; } 
div #wow { color: #000000; } 
 
Kolory i jednostki 
 
Kiedy zaczniesz pracować z CSS, zauważysz, że każdy możliwy styl jest powiązany Właściwość, którą 
możesz zmienić, składa się z tytułu własności, który opisuje, co chcesz zmienić, oraz wartości, która 
wyjaśnia, do czego powinien zostać zmieniony styl domyślny lub dziedziczony. Dowiesz się o różnych 
właściwościach, których możesz użyć do późniejszego zastosowania stylu w CSS (gdy zaczniesz 
budować swój arkusz stylów). Na tym etapie należy jednak pamiętać o możliwych wartościach, które 
można wykorzystać do zmiany stylu stron. Niektóre elementy umożliwiają tworzenie 



niestandardowych wartości tekstowych (na przykład czcionki), podczas gdy inne mają predefiniowany 
zestaw wartości, z których można wybierać (np. Kursor). Większość elementów korzysta z nazewnictwa 
kolorów (które możesz wykorzystać do przekształcenia czarnych i białych stron w coś ładniejszego!) 
Lub polegaj na jednostkach miary, których możesz użyć do określenia rozmiaru, grubości, położenia 
lub położenia elementów w strukturze twoich stron internetowych. 

 
Wartości kolorów 
 
Kolor jest jednym z najważniejszych aspektów projektowania stron internetowych. Z tego powodu 
ważne jest, aby wiedzieć, jak dodać kolor do witryny, nie tylko za pomocą obrazów, ale także poprzez 
dodanie stałych bloków koloru do tła witryny, pierwszego planu, granic i innych właściwości, które 
mogą skorzystać z poprawy wizualnej. . Możesz użyć różnych metod dodawania wartości kolorów do 
kodu, takich jak słowa kluczowe, kolory systemowe (w oparciu o motyw gościa), odniesienia 
szesnastkowe (takie jak #FFFFFF) i wartości RGB (czerwony, zielony, niebieski), które może używać 
liczbowych O do 255 wartości lub procentów. Możliwe wartości kolorów, które możesz wykorzystać, 
to: 

 Kolorowe słowa kluczowe: są to po prostu nazwy kolorów. Możesz wybierać spośród 
poprawnych kolorów W3C (jest ich 16 do wyboru) lub używać nazwanych kolorów, które wiele 
przeglądarek przyjęło jako niestandardową konwencję (jest ich o wiele więcej). Poprawne 
słowa kluczowe W3C obejmują: Aqua, Black, Blue, Fuchsia, Gray, Green, Lime, Maroon, Navy , 
Olive, Purple, Red, Silver, Teal, White, i Yellow 

 Kolory systemu: programiści zazwyczaj unikają tych zmian ze względu na wizualne różnice, 
które mogą powodować dla każdego odwiedzającego. Termin ten odnosi się do domyślnych 
kolorów systemowych używanych przez komputer w domyślnej kompozycji systemu 
operacyjnego, a te kolory są obsługiwane przez prawie wszystkie przeglądarki. Zauważysz, że 
te słowa opisują raczej ich użycie niż ich kolor. Tak więc, jeśli masz przycisk na swojej stronie i 
chcesz, aby był stylizowany dokładnie tak samo, jak przyciski w systemie operacyjnym 
odwiedzającego, możesz to osiągnąć za pomocą tych wartości. Możliwe wartości kolorów 
systemowych to: ActiveBorder, ActiveCaption, AppWorkspace, Background, ButtonFace, 
ButtonHighlight, ButtonShadow, ButtonText, CaptionText, GrayText, Highlight, HighlightText, 
InactiveBorder, InactiveCaption, InactiveCaptionText, InfoBackground, InfoText, Menu, 
MenuText, Scrollbar, ThreeDDarkShadow, ThreeDFace, ThreeDHighlight, ThreeDLightShadow, 
ThreeDShadow, Window, WindowFrame i WindowText. 

 Kolory szesnastkowe RGB: Są to sześciocyfrowe kody poprzedzone znakiem #, które 
reprezentują wartości kolorów zgodnie z systemem kolorów RGB. Jak zapewne wiesz, kolory 
wyświetlane na ekranie komputera składają się z różnych kombinacji światła czerwonego, 
zielonego i niebieskiego, tworząc jeden kolor. Szesnastkowy system RGB informuje komputer 
o tym, ile każdego z kolorów można użyć. Ilość każdego koloru jest zapisywana jako wartość 
od 0 do 255 w numeracji szesnastkowej system. Zwykle do liczenia używa się systemu 
dziesiętnego (podstawa 10), który używa liczb od 0 do 9. System szesnastkowy (podstawa 16) 
dodaje litery od A do F do miksu. Heksadecymalny jest używany, ponieważ pozwala 
komputerowi przechowywać pełen zakres wartości od 0 do 255, używając tylko dwóch cyfr - 
piszesz 255 w systemie szesnastkowym (hex) jako FF. Nie martw się: nie musisz być 
szesnastkowym ekspertem, aby używać kolorów w CSS. Jeśli więc nie chcesz w ogóle mieć 
czerwieni w swoim kolorze, ustaw ją na 0. Jeśli chcesz uzyskać pełną (255) ilość czerwieni, 
ustaw ją na FF. A jeśli chcesz średniego koloru czerwonego (128), ustawisz go na 80. Pamiętaj, 
że każdy kolor składa się z wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego, więc każda wartość 
szesnastkowa składa się z trzech par liczb, co daje w sumie sześć cyfr. Tak więc, #FFFFFF tworzy 
biały przez zmieszanie pełnej ilości czerwieni, zieleni i niebieskiego, podczas gdy # 000000 robi 
czerń, ponieważ zawiera zerową ilość każdego koloru. Możesz napisać podstawowe wartości 
kolorów heksadecymalnych w następujący sposób: czerwony to # FF0000, zielony to # 00FF00, 



a niebieski to # 0000FF. Jeśli kiedykolwiek ustawisz wszystkie trzy kolory na tę samą wartość, 
na przykład # C0C0C0, otrzymasz odcień szarości. Wiele osób w ten sposób ciężko pracuje nad 
tworzeniem kombinacji kolorów, ale można użyć jednej z wielu internetowych kart kolorów 
lub stron internetowych oparte na oprogramowaniu selektory kolorów, które pomogą Ci 
znaleźć wartość, która jest potrzebna do odwzorowania odcienia i koloru, który chcesz 
zastosować do elementu. Jest także przydatny skrót, którego możesz użyć. Jeśli wszystkie pary 
kolorów składają się z cyfr o tej samej wartości, na przykład # FF22CC, możesz je skrócić do 
jednej cyfry, co daje # F2C. Zauważ, że możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wszystkie trzy pary 
składają się z dwóch cyfr; jeśli nawet jeden z kolorów ma inną cyfrę, to nie można skrócić 
szesnastkowego. Na przykład musisz całkowicie wypisać wartość # FF22C1. 

 Notacja RGB: Ta notacja używa podobnej metody do kolorów szesnastkowych RGB, z tym 
wyjątkiem, że oddziela czerwony, zielony i niebieski za pomocą rgb (0, 0, 0), gdzie reprezentuje 
każdy kolor z wartościami od 0 do 255. Ponownie selektory kolorów i wykresy może pomóc Ci 
w użyciu tej metody. Warto również wspomnieć, że notacja RGB może również wykorzystywać 
procenty do mierzenia ilości każdego używanego koloru, np. RGB (50%, 100%, 9%) 

 
Miary wartości 
 
Jednostki miary to drugi i najczęściej spotykany typ wartości, które można napotkać po dodaniu stylu 
do witryny. Wartości te mogą być względne (do strony, urządzenia lub stylu odziedziczonego), 
bezwzględne (gdzie znany jest nośnik wyjściowy) lub oparte na wartościach procentowych (w 
kontekście dostępnej przestrzeni). Spośród wszystkich różnych jednostek wymienionych w tym 
rozdziale, tylko px (piksel - w przypadku projektów o stałej szerokości), em (rozmiar czcionki - używany 
głównie w przypadku elastycznych projektów rozciągających się i pochylających w celu dostosowania 
do rozmiaru przeglądarki użytkownika) oraz% (procent stosowane do projektów płynnych i płynnych, 
które zmieniają rozmiar w zależności od dostępnej powierzchni ekranu) są dziś powszechnie używane 
w sieci. W związku z tym możesz ograniczyć się do trzech najpopularniejszych typów wartości 
pomiarowych, dopóki nie zrozumiesz, jak działa pozycjonowanie i jaki wpływ mogą mieć na Twoje 
projekty takie jednostki. Warto również pamiętać, że większość jednostek miary dopuszcza wartości 
dziesiętne, takie jak 1.95em. Jednak piksele to najmniejszy możliwy pomiar, więc wartości pikseli 
muszą składać się z liczb całkowitych, na przykład 2px, 3px lub 4px. Możliwe jednostki miary obejmują: 
 

 Centymetry są bezwzględną formą pomiaru. 

 em: Ta jednostka miary jest powiązana z właściwością rozmiaru czcionki twojego rodzica lub 
elementów przodków. Jeśli zastosujesz szerokość: 10em; do znacznika div, wyszuka rozmiar 
czcionki bieżącego elementu lub dowolnego odziedziczonego rozmiaru czcionki, a następnie 
użyje go do określenia szerokości. Ponieważ zależy to od wielkości czcionki, nazywa się ją 
elastyczną forma pomiaru; jest elastyczny do dostępnego (lub wymaganego rozmiaru), więc 
zawartość nie przepełnia się. 

 ex: ex jest względna względem znaku małej litery x, który można znaleźć w czcionce. Nawet 
jeśli dla danej czcionki nie ma wartości x, szacowany rozmiar stanie się domyślną jednostką. Ta 
jednostka nie jest ogólnie używana w Internecie, ale nadal jest to ważna forma rozmiaru, którą 
możesz wykorzystać w swoim projekcie. 

 in:  cale są bezwzględną formą pomiaru równą 2,54 centymetra. 

 mm: Milimetry są bezwzględną formą pomiaru. 

 pc: Picas to pomiar bezwzględny, w którym 1 pica jest równy 12 punktom (punkty są ujęte w 
innym miejscu na tej liście). Rzadko zdarza się, aby ten format był używany w Internecie, 
ponieważ trudno jest skalować nośniki druku do każdego możliwego scenariusza istniejącego 
w Internecie. 

 %: Wartości procentowe zawsze odnoszą się do innej wartości, niezależnie od tego, czy jest to 
dostępna przestrzeń w elemencie nadrzędnym lub przodku, czy dostępna ilość miejsca na 



ekranie. Ta popularna jednostka w sieci może skalować projekty zgodnie z dostępną 
przestrzenią. Jeśli użytkownik zmieni rozmiar okna podczas swojej wizyty, strona zostanie 
uzupełniona, aby dostosować się do potrzeb projektu i treści. Element o szerokości 100% 
wypełni całą szerokość płótna (obszar ekranu). 

 pt: Punkty są pomiarami bezwzględnymi, które często można znaleźć na nośnikach wydruku, 
gdzie 1 punkt jest równy 1/72 cala (może się różnić w zależności od implementacji w 
Internecie). 

 px: Piksele odnoszą się do rozdzielczości urządzenia, które oglądasz. Same piksele są 
najmniejszym możliwym elementem, który można wyświetlić (są kropkami na ekranie) i nie 
można ich przeciąć na pół (można by pomyśleć o nich jak z atomami). Gęstość pikseli może 
wpływać na wielkość elementu - jest to często opisywane w kategoriach DPI lub kropek-
kropek). 96dpi to standardowy zakres wykorzystania pikseli w Internecie. Piksele są stałe, więc 
bez względu na rozmiar okna, wszystko pozostanie na swoim miejscu, co pomaga uniknąć 
zniekształceń w projekcie. 

 
Twoja lista kontrolna 
 
Teraz dokładnie wiesz, jak działa CSS, i jesteś gotowy, aby zacząć zastosowanie go do własnej witryny. 
W tym momencie jesteś gotowy do wykonania praktycznego ćwiczenia (wreszcie!). Więc zorganizuj się 
i otwórz wybranego edytora. Być może warto też ponownie otworzyć wybraną przeglądarkę do 
lokalnej kopii pliku index.html (nie tej, która jest online) utworzonej dla pierwszej strony witryny. Kiedy 
zaczniesz określać styl swojej witryny, możesz odświeżyć stronę, aby zobaczyć wszystkie fajne rzeczy, 
których nauczyłeś się implementować. Będziesz także dodawał kod do struktury (atrybuty klasy i ID 
oraz link do arkusza stylów w nagłówku), więc warto również upewnić się, że twój edytor ma otwarte 
i gotowe do zmiany strony różnych stron HTML twojej strony. Większość edytorów ma jakąś formę 
przeglądania w kartach, aby jednocześnie otwierać wiele dokumentów. Gdy już otworzysz wszystkie 
pliki i będziesz gotowy do pracy, nadszedł czas, aby utworzyć plik CSS, z którego będziesz korzystać. 
 
Tworzenie Pliku 
 
W wybranym edytorze utwórz nowy plik CSS (lub pusty dokument). Nie chcesz używać żadnych 
predefiniowanych szablonów lub kreatorów, które oferuje Twój program, ponieważ będziesz ręcznie 
kodować tę stronę. Powinieneś mieć pusty dokument bez niczego w tym miejscu. Kiedy będziesz 
gotowy, przystąp do zapisania pliku. Powinieneś zapisać plik jako style.css w folderze stylów, który 
wcześniej umieściłeś w katalogu podstawowym (strona internetowa lub jakkolwiek wcześniej 
zadzwoniłeś). Po wykonaniu tej czynności możesz zacząć dodawać styl do swojej witryny. Po 
wykonaniu każdego zadania powinieneś zapisać plik. Możesz także utworzyć kopię zapasową, na 
wypadek gdyby popełniłeś błędy i chcesz powrócić do wcześniejszej, roboczej kopii). Następnie możesz 
przetestować plik w przeglądarce. Możesz również przesłać każdą zapisaną aktualizację swoich plików 
do swojej witryny, jeśli chcesz. Umożliwi to sprawdzenie wyglądu witryny w Internecie, co jest dobrym 
sposobem na znalezienie błędów. CSS może mieć charakter temperamentalny w różnych 
przeglądarkach internetowych, dlatego część 7 pomaga w debugowaniu kodu i rozwiązywaniu 
problemów z CSS. Jeśli napotkasz błąd, moja najlepsza rada jest taka, że sprawdzasz poprawność kodu 
i zastanawiasz się, co może działać. Eksperymentowanie jest ważnym aspektem rozwiązywania tego 
rodzaju problemów. W tym momencie nie powinieneś jednak ingerować w strukturę HTML, aby 
rozwiązać problem z CSS, ponieważ może to łatwo spowodować nieistotne i nadęty znacznik 
 
Podstawy, reguły i selektory 
 
 
Zanim zaczniesz dodawać właściwości i wartości do arkusza stylów, musisz najpierw odwołać się do 
pliku w kodzie HTML, aby przeglądarka wiedziała, gdzie szukać. Następnie musisz zdecydować, które 



elementy również chcesz zastosować. Proces dołączania stylu do segmentów strony jest czymś, co 
powinieneś spróbować na podstawie poszczególnych przypadków. Ponieważ będziesz regularnie 
odnosił się do różnych sekcji, warto umieścić trochę papieru lub zakładkę na stronach, do których 
najczęściej wracasz. Jeśli chcesz przetestować, który element został wybrany, możesz nadać mu 
tymczasowy kolor tła. To świetny sposób sprawdzenia, gdzie będzie zastosowany styl, ponieważ kolor 
tła wypełni i podkreśli wszystkie elementy, do których odnosi się starannie napisany zestaw reguł. 
Dodatkowo działa to niezależnie od tego, czy celujesz w pojedynczą część projektu, dziedziczoną 
sekcję, czy nawet kombinację wielu elementów, które zostały rozdzielone przecinkami (i ich dzieci)! 
 
Deklaracja arkusza stylów 
 
Aby zastosować dowolny styl do swojej witryny, musisz odwołać się do pliku CSS w każdym elemencie 
głowy strony HTML (aby Twój styl został zastosowany). Możesz zapamiętać element linku, wspomniany 
w rozdziale 3 - no cóż, nadszedł czas, aby zacząć go używać. W następnym przykładzie kodu widoczne 
są dwa odniesienia do plików CSS; pierwszy odnosi się do tradycyjnego arkusza stylów, a drugi odnośnik 
odnosi się do "alternatywnego arkusza stylów" - dokładnie tak brzmi. Może się zdarzyć, że chcesz dodać 
drugi arkusz stylów, aby użytkownicy niedowidzący mieli stronę o wysokim kontraście z dużą ilością 
dużego tekstu i jednolitych kolorów. Oczywiście zawsze możesz dodać alternatywny arkusz stylów, 
który zapewnia witrynie drugi motyw, dzięki czemu ludzie mogą po prostu zamienić "wygląd i styl" 
witryny na "łatwiejszy w użyciu" (lub bardziej przyjemny w obejrzeniu!). Posiadanie alternatywnego 
arkusza stylów nie jest wymogiem, ale warto być świadomym, że istnieją, na wypadek, gdy napotkasz 
sytuację, w której możesz go użyć. Większość ludzi prawdopodobnie będzie musiała użyć tylko 
pierwszego z dwóch linków: 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" media="all" /> 
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="High contrast" href="/style/contrast.css" 
media="all" /> 
Przyjrzyjmy się temu elementowi łącza i podzielmy go na jego najważniejsze komponenty, abyś mógł 
zobaczyć, jak właściwie zbudowałeś taki element. Poniższy przykład zawiera podstawowy element link 
z atrybutem href do zlokalizowania pliku (powinieneś już znać ten atrybut). W takim przypadku 
powinieneś upewnić się, że link jest skierowany do właściwego pliku i że plik istnieje (w przeciwnym 
razie nie zostanie zastosowany żaden styl, a twoja strona będzie wyglądać jak mdły HTML). W tym 
przykładzie zastosowano dwie różne deklaracje, ilustrujące sposób włączenia wielu arkuszy stylów; 
jednak w tym momencie możesz po prostu użyć pierwszego, aby zachować prostotę: 
 
<link href="/style/style.css" /> 
<link href="/style/contrast.css" /> 
 
Teraz masz podstawowy link z atrybutem href, który informuje dokument HTML, gdzie znaleźć CSS, 
który zawiera wymagany styl. Następnie musisz zadeklarować rodzaj dokumentu. Ponieważ łączysz się 
z zewnętrznym plikiem, musisz upewnić się, że typ MIME jest wartością tekst / css oczekiwaną przez 
przeglądarkę dla dokumentu CSS. Ten atrybut informuje przeglądarkę, że jest to plik CSS, upewniając 
się, że przeglądarka odczytuje treść poprawnie: 
 
<link type="text/css" href="/style/style.css" /> 
<link type="text/css" href="/style/contrast.css" /> 
 
Następnie musisz powiedzieć przeglądarce, że link jest arkuszem stylów. Atrybut type pozwala 
przeglądarce wiedzieć, na co patrzy, ale atrybut rel (relacja) pozwala określić, w jaki sposób plik odnosi 
się do Twojej strony. Jest to interesujące, ponieważ atrybut rel ma wiele zastosowań. Na razie 
wystarczy tylko martwić się tylko o dwie wartości, z których korzystają arkusze stylów. Główny plik 
powinien zawierać arkusz stylów wartości; Jeśli jednak masz plik dodatkowy (taki jak w następnym 
przykładzie), to powinieneś nadać mu wartość alternatywnego arkusza stylów, aby przeglądarki 



wiedziały, który arkusz stylów powinien być używany domyślnie. Pamiętaj, że większość przeglądarek 
pozwala przełączaj arkusze stylów, aby użyć alternatywnych do tworzenia motywów dla Twojej 
witryny, o czym wspomniałem wcześniej. Na przykład wyobraź sobie, że możesz przełączać projekty za 
pomocą kliknięcia przycisku; to naprawdę takie proste:  
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" /> 
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="/style/contrast.css" /> 
 
Na koniec musisz dodać wykończenia. W przypadku alternatywnych arkuszy stylów istnieje możliwość 
nadania plikowi atrybutu tytułu. Dzięki temu przeglądarki, które umożliwiają przełączanie stylu, 
udostępniają przeglądarce odwiedzającej listę wszystkich dostępnych plików, z których każdy ma 
własną, unikalną nazwę (oczywiście domyślny arkusz stylów nie wymaga tytułu). Możesz także dołączyć 
atrybut media do końca, który określa typ at-media dla pliku (więcej o tym później). Warto tutaj 
wspomnieć, że jeśli określisz typ mediów inny niż wszystkie w linku, nie będziesz musiał określać at-
regules w oddzielnym pliku CSS, ponieważ typ mediów został już zadeklarowany. Nie polecam jednak 
tego robić, ponieważ nie chciałbyś zmienić at-reguls w arkuszach stylów na każdej stronie, kiedy 
możesz po prostu wybrać odpowiednią regułę at dla twojego kodu w łatwym zewnętrznym pliku. Z 
tego powodu użycie atrybutu media jest całkowicie opcjonalnie (osobiście używam wartości medialnej 
wszystkich, aby umożliwić dalszą specyfikację at-rules na zewnątrz): 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/style.css" media="all" /> 
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="High contrast" href="/style/contrast.css" 
media="all" /> 
 
Zaczynasz, więc warto trzymać się pierwszego arkusza stylów, zamiast martwić się alternatywami w 
tym momencie - na tym wczesnym etapie nie chcesz się mylić z wieloma różnymi plikami CSS. Dodaj 
swój pierwszy arkusz stylów do głównego elementu każdej utworzonej strony. W zależności od liczby 
posiadanych stron może to zająć sporo wklejenia kopii. Gdy to zrobisz i będziesz mieć proste 
odniesienie w miejscu, z atrybutem href łączącym się z plikiem, którego chcesz użyć, możesz skierować 
swoją uwagę na plik CSS i zacząć dodawać trochę stylu do swojego projektu. Czas skupić się na kodzie 
HTML, który napisałeś i skupić się na pliku CSS. Pierwszą rzeczą, którą musisz sprawdzić, jest zasada, 
którą właśnie spotkałeś. 
 
Komentarze do kodu 
 
Jedna rzecz, o której możesz nie wiedzieć: możesz dodawać komentarze do swojego CSS, tak samo jak 
w HTML. Jeśli chcesz zachować swój kod i pamiętać dokładnie, co robi wszystko, możesz użyć 
komentarzy do oznaczenia swojego arkusza stylów. Dzięki temu możesz zachować pisemne notatki o 
dokumentach, które uważasz za potrzebne. Zaczynasz komentarz z tą kombinacją znaków: 
/ * 
Zamykasz komentarz z tą kombinacją znaków: 
* /. 
Komentarze te nie wpłyną na stronę (ani na styl). Warto wspomnieć, że uwzględnianie komentarzy 
powoduje dodatkowe zwiększenie liczby stron, więc wielu programistów zwykle ignoruje je (lub usuwa 
je po ukończeniu strony), aby ograniczyć wykorzystanie zasobów do minimum. W końcu nie chcesz 
skończyć z witryną, która wymaga więcej czasu, ponieważ wypaliłeś dodatkowe bajty za pomocą 
zwykłego tekstu! Poniższa linia ilustruje, jak utworzyć komentarz: 
/ * To jest komentarz. * / 
 
Postępować zgodnie z zasadą @rules 
 



@rules (lub at-rules) są podobne do zestawów reguł (o których dowiedzieliście się wcześniej), z tym że 
zwykle zaczynają się od odniesienia @media, a nie selektora dla określonej części strony. CSS zawiera 
również alternatywne reguły, takie jak @import i @ font-face, ale ta sekcja będzie się trzymać @media. 
Reguły te umożliwiają określenie określonego typu urządzenia docelowego, takiego jak ekran lub 
urządzenie podręczne (lub nawet drukarka). Wszystkie te zasady zapewniają większą elastyczność w 
zakresie sposobu wyświetlania Twojego projektu na wielu urządzeniach. Proste jest używanie tych 
reguł; wszystko, co musisz zrobić, to zawrzeć wszystkie zestawy reguł (selektory CSS, bloki deklaracji 
oraz ich odpowiednie właściwości i wartości), które chcesz odczytać przez to urządzenie wewnątrz 
reguły at. Oczywiście at-rules są całkowicie opcjonalne, więc nie musisz ich dodawać, jeśli nie jesteś 
zainteresowany celowaniem na nic innego niż ekran użytkownika. 
Rysunek  
 

 
 
pokazuje sposób owijania się regułami ats wokół kodu CSS; takie reguły dotyczą tylko stron, gdy 
spełnione są określone warunki (takie jak używane typy urządzeń). W tym przykładzie element div z 
odwołaniem do koloru ma regułę at @media. W pełnym przykładzie dotyczy to określonego typu 
urządzenia docelowego, takiego jak "print" dla drukarek: @media print. Każda reguła at pozwala na 
zapewnienie specjalnych reguł stylu dla niektórych urządzeń; Należy jednak pamiętać, że przeglądarki 
komputerowe to jedyne urządzenia, które szeroko obsługują tę przydatną funkcję (urządzenia mobilne 
to ból w tym zakresie). Oczywiście może ci się przydać, aby zobaczyć, jak to wszystko powinno się 
połączyć. Poniższy przykład pokazuje prosty kod CSS, który używa at-rules i zestawów reguł (z dużą 
ilością rzeczy w środku, takich jak właściwości i wartości). Ten przykład może wydawać się znajomy, 
jeśli wcześniej sprawdziłeś kod źródłowy CSS witryny. Wielu programistów lubi używać at-rules do 
określenia stylu specyficznego dla urządzenia, więc jest całkiem możliwe, że napotkasz takie typy 
mediów w kodzie źródłowym innych witryn. Jednak na tym etapie prawdopodobnie potrzebujesz 
lepszego zrozumienia, jak utworzyć prosty arkusz stylów. Włączmy to do działania i zobaczmy, jak 
można wykorzystać wiele różnych reguł, selektorów, właściwości i wartości, aby stworzyć podstawowy 
styl, który można wykorzystać w scenariuszu na żywo. Linia poniższego kodu deklaruje, że arkusz stylów 
powinien jawnie kierować "ekran" (jest to w zasadzie normalny monitor komputera): 
@media ekran { 
} 
Wewnątrz selektora multimediów musisz zadeklarować elementy, na które chcemy kierować reklamy. 
Aby zachować prostotę, używaj ciała (znacznika body dokumentu) i div (dowolnych dzielników, które 
mogą istnieć). Pamiętaj, że zawsze możesz dodać odniesienie do atrybutu klasy, używając kropki, po 
której następuje nazwa klasy; lub funt # znak, po którym następuje nazwa ID (warto pamiętać, że 
możesz ponownie używać nazw klas kiedy tylko chcesz, jednak identyfikatory muszą pozostać 
niepowtarzalne - aby zacytować film Highlander, "Może być tylko jeden!"): 
@media ekran { 
body { 
} 
div { 



} 
} 
Kierowałeś urządzeniem (twoim ekranem) i dwoma elementami (ciałem i wszystkimi dzielnikami). 
Następnie możesz dodać kilka właściwości i wartości. W poniższym przykładzie zastosujesz element tła 
z szesnastkową wartością koloru. Stosuje się także właściwość font-family, która odwołuje się do trzech 
czcionek oddzielonych przecinkami (w kolejności priorytetów) i zamykających odwołanie do sans-serif, 
które określają, do czego element powinien się zwrócić, jeśli żadna z czcionek nie jest dostępna na 
komputerze gościa. Ten przykład zawiera odwołanie do rozmiaru czcionki; wskazuje to, jak dużą 
czcionkę ma używać emulująca jednostka miary). Na koniec ten fragment kodu zawiera odniesienie do 
koloru, które wskazuje kolor tekstu (000000 lub czarny). Zasadniczo co następuje, to kompletny 
fragment kodu, który dodaje do strony trochę wyszukanego stylu: 
 
@media screen { 
body { 
background: #FFFFFF; 
font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, Arial, sans-serif; 
font-size: 1.1em; 
} 
div { 
color: #000000; 
} 
} 
 
Niektóre osoby decydują się na oddzielenie informacji o typie nośnika na osobne arkusze stylów, ale 
prawdopodobnie lepiej będzie w danym przypadku uporządkować je w jeden plik; w końcu chcesz, aby 
proces był tak prosty, jak to tylko możliwe. Zasada drukowania jest świetna, ponieważ użycie mediów 
jest możliwe, ponieważ pozwala zmniejszyć ilość bałaganu, który zostanie wydrukowany, na przykład 
nawigację (co jest niepotrzebne na papierze). Umożliwia to zmniejszenie zużycia atramentu podczas 
drukowania dokumentu, ponieważ nieistotne składniki będą ukryte. Jednym z problemów związanych 
z tym podejściem jest to, że nowsze urządzenia mają tendencję do ignorowania typów mediów (w 
szczególności urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe), co ostatecznie ogranicza ich 
wykorzystanie w świecie rzeczywistym. Nawet z możliwymi wadami typy multimediów są proste w 
użyciu i warte uwzględnienia w tych przypadkach, w których urządzenia obsługują je. Możesz użyć 
następujących typów mediów w CSS, ale najczęściej używanymi są: screen i print: 
 

 All: Gdy używasz tego rodzaju mediów, wszystkie inne typy mediów będą używać tego stylu. 

 Aural: Jest to wycofany typ nośnika i nie powinien być już używany (zamiast tego użyj mowy). 

 Braillel: ten typ mediów jest przeznaczony dla urządzeń dotykowych (takich jak czytniki 
Braille'a). 

 Embossed : ten typ nośnika jest przeznaczony dla czytników brajlowskich z obsługą 
stronicowania. 

 Handheld: ten typ multimediów jest używany w urządzeniach mobilnych i przenośnych 

 Print : ten typ mediów służy do kierowania stylu do drukarek; pozwala opisać, w jaki sposób 
Twoja strona pojawi się na papierze. 

 Projection : ten typ mediów jest używany do projekcji na dużą skalę i nośników 
stronicowanych. 

 Screen : Cokolwiek zostanie umieszczone w tym arkuszu stylów, pojawi się w zwykłej 
przeglądarce. 

 Speech : ten rodzaj nośnika zastępuje arkusze stylów akustycznych, które mają pomóc 
czytnikom ekranu. 



 TTY: ten rodzaj nośnika jest przeznaczony do telegazety, terminali i innych mediów z 
ograniczeniem wyświetlania; jest rzadko używany. 

 TV: ten typ multimediów jest przeznaczony dla użytkowników o niskiej rozdzielczości i 
urządzeniach telewizyjnych, w których dostępny jest dźwięk. 

 
 
Wiesz jakie są typy mediów; teraz możesz dodać trochę do swojego dokumentu. Umieść swój pusty 
plik CSS, wpisz @media, a następnie urządzenie, na które chcesz kierować reklamy (możesz użyć 
separacji przecinkowej dla wielu urządzeń, jeśli chcesz, aby pewne style były stosowane do więcej niż 
jednego urządzenia). Pamiętaj, że styl zawarty w każdym typie mediów dotyczy tylko tego rodzaju 
mediów. Jeśli chcesz, aby niektóre elementy wyglądały tak samo, musisz je pogrupować (oddzielone 
przecinkiem) lub musisz ponownie dodać odpowiedni styl CSS do tego konkretnego typu mediów 
(możesz również umieścić je pod typem multimediów, które są wszystkie urządzenia). Pomóc może 
myśleć o zawartości każdego rodzaju mediów jako osobnego arkusza stylów, ponieważ urządzenie 
będzie widzieć tylko regułę wewnętrzną CSS, która dotyczy samej siebie. Następny przykład będzie 
doskonały w twoim własnym pliku CSS, ponieważ pokazuje, jak kierować ekran użytkownika i drukarkę. 
Ten przykład obejmuje jeden typ multimediów, który jest kierowany na wszystkie typy mediów, jeden 
typ multimediów, który dotyczy tylko osób, które przeglądają stronę przy użyciu ekranu (co widzisz w 
przeglądarce) i końcowy typ multimediów, który będzie używany tylko przez drukarki (widoczne 
zarówno na wydrukach papierowych, jak i na ekranie podglądu wydruku przeglądarki internetowej). 
Jeśli dodasz następujące typy mediów do pustej strony CSS, możesz dostosować wygląd swojej 
struktury na drukarce i ekranie. Wszystkie odniesienia będą (oczywiście) kierowane zarówno na 
ekrany, jak i drukarki; na szczęście nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać na początku: 
 
@media all { 
} 
@media screen { 
} 
@media print { 
} 
 
Super selektory! 
 
Selektory umożliwiają określenie określonych elementów lub działań, które na nie wpływają, na 
przykład zastosowanie stylu, gdy ktoś unosi się nad odnośnikiem w znaczniku zakotwiczenia. 
Dowiedziałeś się już o podstawowej strukturze pliku CSS, ale ważne jest, aby zrozumieć, co konkretnie 
nadaje styl Twojej strukturze. Następnie przejdziemy przez prosty przykład krok po kroku, który 
pokazuje, jak każda część zestawu reguł (z udziałem selektorów) pozwoli ci zastosować te przydatne 
właściwości CSS do twoich stron, co da ci piękny design. Zaczynasz od wybieraka elementów. W 
poniższym przykładzie założono, że chcesz kierować akapit tekstu za pomocą elementu p. Oznacza to, 
że wszystkie akapity w twojej strukturze będą miały szare tło. Wybór elementów będzie działał na 
każdym rozpoznanym znaczniku w specyfikacji HTML i świetnie nadaje się do stosowania stylu 
domyślnego do wszystkich wystąpień tego strukturalnego znacznika. Możesz łatwo rozpoznać selektor 
elementów, ponieważ znajduje się on poza nawiasami klamrowymi i ma nazwę elementu HTML. W 
przykładzie użyto p, ale jak wiesz, możesz znaleźć wiele innych elementów do wyboru. Spróbuj dodać 
ten kod do bloku @media all w pliku CSS i sprawdź, jaką różnicę stanowi zawartość HTML. Pamiętaj, że 
musisz zapisać oba pliki CSS i HTML (i przesłać je, jeśli chcesz wyświetlić swoją witrynę online), zanim 
odświeżysz przeglądarkę i zobaczysz różnicę: 
 
p { 
background: #808080; 
} 



Następnie dowiesz się o selektorach klas i identyfikatorów. Wcześniej dowiedziałeś się, że możesz 
utworzyć link do elementu przy użyciu zarówno klasy HTML, jak i atrybutów ID, aby określić styl jawny; 
dowiedziałeś się także o sile, jaką daje to specyficzności. W tej sekcji dowiesz się, jak zaimplementować 
ten selektor. W poniższym przykładzie zobaczysz dwa różne style w zestawie reguł. Umieszczasz kropkę 
(kropkę) przed nazwą selektora klasy; podobnie umieszczasz znak funta (#) przed selektorem ID w CSS. 
Punktem klasy i identyfikatora jest wyraźne określenie, które elementy wymagają unikalnego stylu w 
twoim dokumencie. Możesz używać wielu klas na swoich stronach, ale nigdy nie powinieneś mieć 
więcej niż jednej instancji identyfikatora, ponieważ są one unikalne. Możesz również połączyć się z 
identyfikatorem w dokumencie za pomocą znaku funta (#), a następnie jego nazwy w atrybucie href 
(np. Index.html # hello). Wspaniałą rzeczą jest to, że kiedy przeglądarka ładuje stronę, przeskakuje 
użytkownika do tej części dokumentu. To nadaje atrybutowi ID zarówno cel stylistyczny, jak i 
funkcjonalny. Pamiętaj, że będziesz musiał dodać odpowiedni atrybut do struktury HTML selektora, do 
którego chcesz się podłączyć. Możesz zastosować atrybut klasy lub ID do dowolnego elementu. Na 
przykład te atrybuty mogą przyjąć tę postać w kodzie: class = "name" lub id = "hello". Możliwość 
przypisania unikalnego stylu do elementów jest przydatna, ale powinieneś spróbować nie iść za burtę. 
Tak, możesz złożyć wniosek Atrybuty ID do każdego elementu w dokumencie HTML, ale wymagałoby 
to dużo mniej zamiast tego kodu (i wysiłku), aby odwołać się do elementu lub użyć dziedziczenia. W 
końcu zaśmiecanie kodu HTML atrybutami klasy i identyfikatora szybko się powiększa powoduje 
zwiększenie rozmiaru strony, co może spowodować, że witryna będzie ładować się dłużej. Posługiwać 
się zdrowy rozsądek, aby zdecydować, kiedy ma sens stosowanie stylu sposób, a nie za pomocą innych 
alternatywnych środków: 
 
.name { 
background: #808080; 
} 
#hello { 
background: #FFFFFF; 
} 
 

 
 
Poniższy przykład wykorzystuje uniwersalny selektor. Odwołujesz się do tego selektora znakiem 
gwiazdki (*) przed blokiem deklaracji, który zawiera właściwość tła. Znak * działa zasadniczo jako 
ogólna deklaracja, której celem jest każdy element na tym poziomie (można go traktować jako znak 
wieloznaczny). W poniższym przykładzie ta postać pomaga przypisać szare tło do wszystkich 
znaczników HTML w treści (w tym wszystkich dzieci dziedziczących po tych znacznikach). Możesz także 
użyć uniwersalnego selektora w prostych resetach CSS, aby utworzyć domyślne wypełnienie i 
marginesy dla swoich elementów: 
 
* { 
background: #808080; 
} 
 



 
 
Selektory atrybutów są nieco bardziej skomplikowane w użyciu niż selektory klasy lub ID; są również 
rzadziej używane, ponieważ IE6 ich nie obsługuje. Selektory te umożliwiają dość efektywne kierowanie 
na strukturę, częściowo eliminując potrzebę posiadania atrybutów klasy i identyfikatora w strukturze. 
Selektory atrybutów umożliwiają kierowanie dowolnych atrybutów w strukturze HTML. Na przykład 
możesz ich użyć do kierowania atrybutu alt w tagu img. W nawiasach kwadratowych [] ujęto wszystkie 
selektory atrybutu i podaje się nazwę atrybutu lub atrybut, po którym następuje wartość. Możesz 
znaleźć przykłady obu podejść w poniższym kodzie. W tym przykładzie twoja domyślna reguła dla 
obrazów z atrybutem alt twierdzi, że nie będą miały granicy. Kod zapewnia również, że wszelkie obrazy 
z atrybutem alt "MySite!" Będą miały ramkę. Działa to, ponieważ pierwsze odniesienie skierowane jest 
na dowolny obraz z atrybutami alt; nie podajesz wartości, więc CSS po prostu odwoła się do nich, jeśli 
istnieją). Twoje drugie odwołanie zawiera wartość (i dlatego dodaje specyficzność), więc zastępuje 
początkową instrukcję: 
 
img[alt] { 
border: 0; 
} 
img[alt="MySite!"] { 
border: solid 1px; 
} 
 
Możesz łatwo znaleźć nazwę atrybutu w przykładzie, ponieważ jest ona zawarta w nawiasach 
kwadratowych. Jeśli podasz wartość, poprzedzasz ją znakiem równości i podajesz samą wartość w 
cudzysłowach. Możesz podać dodatkowe szczegóły dotyczące elementów, na które chcesz trafić, 
używając znaku specjalnego przed znakiem równości. CSS udostępnia kilka specjalnych symboli 
operatora (znaków), którymi możesz manipulować swoimi elementami: 
 

  a [lang | = "en"]: | Operator znaku rurowego w tym przykładzie stosuje style do wartości 
rozdzielanych łącznikiem za pomocą atrybutu lang, jeśli częściowo pasują one do wartości 
początkowej. W tym przykładzie możesz uwzględnić wartości, takie jak en-gb lub en-us. CSS 
rozpozna en i odpowiednio wypisze tekst, nawet jeśli jest połączony z czymś innym za pomocą 
łącznika postać. 

  a [class ~ = "post"]: Operator znaku ~ w tym przykładzie wskazuje, że chcesz zastosować styl 
do wartości oddzielonych spacjami. Jeśli masz wiele klas, na przykład class = "news post", ta 
instrukcja zastosuje styl do całego twojego tekstu zawierającego słowo "post". 

  img [src ^ | = "http: //"]: Operator znaków ^ w tym przykładzie wskazuje, że chcesz stylować 
atrybuty obrazu zaczynające się od http: // inaczej niż linki, które go nie zawierają. (To jest 
operator CSS3.) 

 a [href $ = ". pdf"]: Operator znaków $ w tym przykładzie pozwala ci wybrać wszystkie kotwice, 
które mają rozszerzenie pliku .pdf; To znaczy ty może zapewnić unikalne ikony dla typów 
plików! (To jest operator CSS3.) 



  a [href * = "downloads"]: Operator znaku * w tym przykładzie wskazuje, że chcesz zastosować 
styl do wszystkich zakotwiczeń zawierających słowo "Pliki do pobrania" w dowolnym miejscu 
w adresie URL. (To jest operator CSS3.) 

 
Targetowanie za pomocą kombinatorów 
 
Kombinatory umożliwiają umieszczenie wielu selektorów oddzielonych spacją obok siebie. Umożliwia 
to kierowanie na rodzeństwo lub dziecko określonego elementu. Na przykład div p {} kieruje akapity 
tekstu, które są elementami potomnymi elementu div. Wspaniałą rzeczą w tych kombinatorach jest 
to, że można ich użyć do zastosowania stylu na potencjalnie nieskończonym poziomie głębi. Kolejna 
wspaniała rzecz: możesz je utworzyć za pomocą dowolnej liczby różnych selektorów (takich jak 
element, klasa lub identyfikator): 
#header div p akronim 
Powyższy kod dotyczy wszystkich akronimów wewnątrz akapitów, które znajdują się wewnątrz 
elementu div wewnątrz elementu o identyfikatorze o nazwie header-whew Poniższy przykład kodu 
ilustruje sposób użycia różnych typów kombinatorów w koordynacji z odwołaniem do kombinatora 
(można to również zobaczyć w pracy na poniższej liście punktowanej): 
 
<div> 
<div>Item 1</div> 
<div> 
<div>Item 2</div> 
<div> 
<p>Item 3</p> 
</div> 
<p>Item 4</p> 
<h2>Item 5</h2> 
<div>Item 6</div> 
<p>Item 7</p> 
</div> 
<span>Item 8</span> 
<p>Item 9</p> 
</div> 
 
Kombinatory pozwalają ci celować, a nie tylko elementy lub selektory, ale dzieci i rodzeństwo tych 
elementów. Niestety, nie możesz ich użyć do kierowania rodziców elementów w CSS. Następny 
przykład pokazuje, że możesz użyć kombinatorów do kierowania elementów z poprzedniego przykładu. 
Programiści zwykle używają czterech typów kombinatorów: selektorów zstępujących, selektorów 
dziecięcych oraz ogólnych i sąsiednich selektorów rodzeństwa: 

  Selektory zstępujące: te kombinatory z oddzielonymi spacjami umożliwiają kierowanie na 
wszystkie wystąpienia dzieci wewnątrz danego elementu, bez względu na to, ile innych 
elementów istnieje między nimi. Na przykład możesz mieć trzy poziomy tagów div i nadal 
kierować wszystkie akapity, które występują wszędzie między nimi. W poniższym przykładzie 
kodu użyjesz tego kodu div p {property: value;} do kierowania do elementu 9. 

  Selektory potomne : Te kombinatory zastępują spację znakiem>, aby skierować tylko 
bezpośrednie elementy potomne elementu. Nawet jeśli początkowy element div zawiera 
akapity (ale znajdują się one w innych znacznikach div), powiadomienie selektora 
podrzędnego, ponieważ nie jest ono jednym z bezpośrednich elementów potomnych. W 
poniższym przykładzie użyjesz div> div {property: value;} do celowania w elementach 2, 4, 5, 
6, 7 i div elementu 3. 



  Ogólne selektory rodzeństwa: Te kombinatory zastępują przestrzeń znakiem ~, który kieruje 
się tylko do elementów, które mają tego samego rodzica, ale pojawiają się po selektorze w 
kodzie źródłowym. Dzięki temu możesz kierować reklamy na każdy akapit następujący po 
elemencie h2, ale nie na akapity przed nim. W poniższym przykładzie użyjesz elementu div div 
~ h2 {property: value;} do kierowania elementów 6 i 7. 

  Sąsiednie selektory rodzeństwa: Te kombinatory zastępują spację znakiem + i dotyczą tylko 
elementów następujących bezpośrednio po samym kombinatorstwie w kodzie źródłowym. 
Działa to bardzo podobnie do ogólnego selektora dla rodzeństwa, ale jest kierowany tylko na 
pierwszy znacznik, który go obserwuje. W poniższym przykładzie użyjesz div div h2 {property: 
value;} to cel tylko Pozycja 6. 

 
Pseudo Klasy 
 
Ostateczne selektory, na które spojrzymy, to pseudo klasy i pseudoelementy. Możesz użyć tych 
wirtualnych rozszerzeń do selektorów, aby zastosować unikalny styl do części lub całego elementu w 
oparciu o określone wydarzenie (takie jak zawisanie nad elementem lub zastosowanie stylu do 
pierwszej litery). Pomaga to zmniejszyć potrzebę odwoływania się do klasy i ID w dokumencie, o ile 
przeglądarka użytkownika obsługuje pseudo. Uzupełnianie pseudo klas jest łatwe: Dodajemy 
dwukropek (:) i nazwę pseudo elementu, który chcemy wywołać (zaraz za selektorem i przed 
otwierającym nawiasem klamrowym). Programiści najczęściej używają pseudo-selektorów w linkach 
kotwicznych, aby zastosować styl, gdy użytkownik unosi się nad elementem lub wskazuje, że 
użytkownik już odwiedził link. Większość programistów używa pseudo klas z zakotwiczeniem, aby 
zmienić kolor łącza na podstawie jego stanu; jednak możesz też być kreatywny i zrobić coś 
wyjątkowego z linkami kotwicy, których używasz na stronach swojej witryny. Interesującą rzeczą w 
pseudo selektorach jest to, że mogą one wykonywać funkcje w oparciu o zachowanie użytkownika 
(tego rodzaju działanie jest zwykle zarezerwowane dla języków skryptowych). W poniższym przykładzie 
zaczniesz od przypisania hiperłączu wartości koloru FFFFFF (biały). Kiedy użytkownik unosi się nad 
hiperłączem, zmienisz kolor na 808080 (szary): 
a: link {color: #FFFFFF;} a: hover {color: # 808080;} 
Pseudo selektory zasadniczo umożliwiają zastosowanie podstawowych funkcji zachowania lub 
zastosowanie specjalnego formatowania do określonego elementu elementu. Ten selektor pozwala 
tworzyć efekt najazdu na hiperlinki, zmieniać ich kolor podczas klikania, a nawet tworzyć menu 
rozwijane za pomocą zakotwiczeń i nieuporządkowanych list. 
Możesz użyć następujących pseudo klas i elementów, aby przypisać styl do kluczowych części witryny: 
 
link: ta pseudo klasa stosuje styl do kotwic lub łączy, których użytkownik jeszcze nie odwiedził. 
visited: Ta pseudo klasa stosuje style do kotwic lub łączy, które użytkownik już odwiedził. 
active: Ta pseudo klasa stosuje styl do aktywnej selekcji linku lub zakotwiczenia. 
hover: ta pseudo klasa stosuje styl do kotwic lub linków, gdy odwiedzający unosi się nad nimi. 
first-letter: Ta pseudo klasa stosuje styl do pierwszej litery tekstu w elemencie. 
first-line: ta pseudo klasa stosuje styl do pierwszego wiersza tekstu wewnątrz elementu. 
 
Właściwości i Wartości 
 
CSS zawiera wiele właściwości i wartości. W rzeczywistości większość mocy CSS wynika ze sposobu, w 
jaki pozwala łączyć właściwości i wartości z tworzonymi zestawami reguł, aby wpływać na styl projektu. 
Możliwość wyboru elementów, które chcesz odwoływać się jest ważna, i dowiedziałeś się o nich 
pierwszy, ponieważ nie można zastosować właściwości bez zrozumienia, w jaki sposób to zrobić, ale 
jest to zdolność do wykorzystania właściwości i wartości w CSS, które sprawią, że korzystanie z tego 
języka będzie przyjemnością. używać. Ta książka porządkuje każdą z różnych zasad (i metod stylizacji), 
dzięki czemu możesz szybko wskazać, jakie podejścia mają wpływ na tekst, kolor, pozycjonowanie na 
stronie i tak dalej. Możesz przejść przez każdą z nich, badając, jak możesz je najlepiej wykorzystać w 



swojej witrynie. Podobnie jak w przypadku innych aspektów skryptowania, jest to proces prób i 
błędów, a korzystanie z wyników może pomóc w dostosowaniu projektu do własnych potrzeb. Jeśli 
okaże się, że nasze elementy nie wyglądają tak, jak tego oczekujesz, co obejmuje debugowanie (dobrze 
byłoby unikać błędów, ale jest to trudne, gdy twórcy przeglądarek implementują kod, który nie zawsze 
jest zgodny ze specyfikacją). 
 

Czcionki i tekst 
 
Tekst (prawdopodobnie) stanowi większość treści witryny, więc chcesz, aby Twój tekst był 
spersonalizowany, dostosowany do rozmiaru i prezentowany odwiedzającym. Możesz zacząć od użycia 
istniejących czcionek i właściwości czcionek już dostępnych. Pierwsza właściwość, o której będziesz się 
dowiedzieć, rodzina czcionek, pozwala zadeklarować listę czcionek, które chcesz zastosować. Ten 
element nazywany jest font-family , ponieważ umożliwia dostarczenie listy alternatyw w przypadku, 
gdy krój czcionki nie jest zainstalowany na komputerze użytkownika końcowego (powszechny problem 
z nowoczesnym projektem WWW). Wszystkie czcionki zawarte w każdej rodzinie będą pasowały do 
określonego stylu typografii, na przykład sans-serif. Najlepiej, aby czcionki wyglądały na tyle, że 
użytkownicy nie zauważą zbyt dużej różnicy między nimi. Ponadto, chcesz uniknąć mieszania czcionek, 
które są szeryfowe z sans-serif (lub innymi typami rodziny) w obrębie tego samego stosu czcionek (stos 
to tylko inna nazwa rodziny czcionek), ponieważ spowoduje to więcej niechcianych różnic, jeśli jeden 
z podstawowe czcionki są niedostępne. Rodziny czcionek powinny odnosić się do siebie nawzajem 
według wyglądu i stylu. Możesz zobaczyć anatomię stosu czcionek w tym wierszu kodu: 
 
font-family: <ideal>, <alternative>, <common>, <generic>; 
 
Nie możesz liczyć na to, że Twoi goście będą mieli czcionkę tylko dlatego, że tak robisz. Czcionki takie 
jak Arial, Courier New, Georgia, Times New Roman, Verdana, Trebuchet MS i Lucida Sans są zwykle 
bezpiecznymi wyborami, ale nic nie jest pewne. Kwestia ta stała się kwestią sporną wśród 
projektantów stron internetowych, ponieważ sprawia, że próba przekazania każdemu tego samego 
wrażenia wizualnego jest niemal niemożliwym zadaniem. Powszechnie instalowane czcionki są 
klasyfikowane jako bezpieczne w Internecie, a metody zostały opracowane, aby pomóc projektantom 
w uniknięciu typografii w Internecie. ponieważ stara się dać każdemu to samo doświadczenie wizualne 
prawie niemożliwemu zadaniu. Powszechnie instalowane czcionki są klasyfikowane jako bezpieczne w 
Internecie, a metody zostały opracowane, aby pomóc projektantom w uniknięciu typografii w 
Internecie. Zwróć uwagę, że niektóre przeglądarki wolą umieszczać czcionki ze spacjami w swoich 
nazwach za pomocą cudzysłowów (na przykład: "Times New Roman"). Dzieje się tak, ponieważ 
niektóre starsze przeglądarki uważały, że spacja w rodzinie czcionek stanowi nową nazwę pliku. To nie 
ma wpływu na współczesne przeglądarki, ale renderowanie nazw czcionek w ten sposób nadal 
uważane jest za dobrą praktykę do przestrzegania tej konwencji. Ze względu na bezpieczeństwo, 
powinieneś zrobić to samo. Typowy plik czcionek może wyglądać tak: 
 
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 
 
W poprzednim przykładzie zobaczysz listę typów czcionek po deklaracji rodziny czcionek (w tym 
przypadku serif). Dowiedziałeś się wcześniej, że powinieneś dołączyć typ czcionki na końcu stosu 
czcionek, w przypadkach, gdy komputer zwraca, że użytkownik nie ma zainstalowanej żadnej 
preferowanej czcionki (chociaż nie powinno to mieć miejsca, jeśli masz dobry stos). Wygląd czcionki 
określa jej rodzinę. Istnieje pięć podstawowych typów czcionek, które składają się na tęczę typografii: 
serif, non-serif, cursive, monospace i fantasy. Czcionki szeryfowe mają małe kreski na krawędziach liter; 
przykłady czcionek szeryfowych to Baskerville, Cambria, Garamond, Georgia, Palatino, Rockwell i Times 
New Roman). Czcionki Sans-serif pomijają krawędzie znaków na krawędziach ich znaków; przykłady 
czcionek bezszeryfowych to Arial, Calibri, Century Gothic, Genewa, Gill Sans, Helvetica, Impact, Lucida 



Sans, Myriad, Segoe UI, Tahoma, Trebuchet i Verdana). Serif i sans-serif są najczęściej używanymi 
typami czcionek, ale nie są to jedyne typy czcionek, których można używać w sieci. Czcionki kursywne 
używają bardziej okrągłego i zaokrąglonego tekstu niż prostych. Popularne czcionki czcionek 
kursowych są popularne wśród wielu w ruchu projektowania Web 2.0, ale pozostają znacznie mniej 
popularne niż duet serif / sans-serif. Przykłady czcionek kursywą to Comic Sans MS, Monotype Corsiva 
i Zapfino). Czcionki Monospace rozdzielają swoje znaki równomiernie, niezależnie od ich szerokości (i i 
i w używają tej samej ilości miejsca w czcionce o stałej szerokości). Takie czcionki często pojawiają się 
w edytorach kodu (dla czytelności), a także w książkach (kod jest często renderowany czcionką o stałej 
szerokości geograficznej) oraz w Internecie. Przykłady czcionek o stałej szerokości to Andale Mono, 
Consolas, Courier, Fixedsys, Lucida Console, Monaco i Terminal). Wreszcie, czcionki fantasy zawierają 
wszystkie inne czcionki, które nie pasują do wyżej wymienionych kategorii. Czcionki fantasy zawierają 
czcionki pikselowe i symboliczne, takie jak Symbole Apple, Wingdings, Webdings i Dingbats Zapf). 
Możesz się zastanawiać, co się stanie, gdy chcesz wyświetlić czcionkę, której użytkownicy nie 
zainstalowali. Najpopularniejszym mechanizmem radzenia sobie z tym problemem jest dostarczanie 
alternatyw w stosie czcionek (i mam nadzieję, że użytkownicy będą mieli jeden z tych krojów na swoim 
komputerze); dostarczyć obraz z wydrukowanym na nim tekstem (i użyć go w tle nagłówka z 
przesunięciem tekstu, więc widoczny jest tylko obraz); lub użyj Flasha, aby osadzić czcionkę i 
wyświetlany tekst na ekranie (używając skryptów, aby zamienić zwykły tekst). Ostatnia technika jest 
znana jako sIFR. Żadna z tych metod nie jest szczególnie czysta, ale wszystkie mogą pomóc ci w 
wciągnięciu jakiejś unikalnej typografii do twojej witryny, przynajmniej w przypadku nagłówków, które 
nie mają rolek tekstu, które musisz zastąpić. Możesz zmienić więcej niż typ używanej czcionki; możesz 
także zmienić jego rozmiar za pomocą rozmiaru czcionki Ta właściwość pozwala ci określić, jak duża 
lub mała ma być czcionka. Ogólna zasada dotycząca rozmiarów czcionek zapewnia, że czcionki są 
wystarczająco duże, aby czytać, a nagłówki są większe niż tekst podstawowy. Właściwość font-size 
może korzystać z dowolnego typu jednostki miary, ale zdecydowanie zaleca się używanie pomiarów 
em zamiast px, ponieważ program Internet Explorer zawiera błąd, który powoduje, że zmiana rozmiaru 
czcionki kończy się niepowodzeniem, jeśli krój pisma ma stały rozmiar czcionki. Może to powodować 
problemy z dostępnością, jeśli masz słabo widzących, ponieważ nie będą oni w stanie zobaczyć 
drobnego tekstu i nie będą mogli odpowiednio zmienić rozmiaru czcionek w przeglądarce, aby spełnić 
ich wizualne potrzeby. Plus małe czcionki wyglądają źle, nawet jeśli masz dobry wzrok! Ta linia określa 
rozmiar konkretnej czcionki: 
font-size: 2em; 
Można również określić wysokość linii czcionki, aby zapewnić odpowiednie odstępy między 
poszczególnymi wierszami tekstu (zwanymi wiodącymi). Możesz to zrobić jako numeryczne (np. 
2.2em) lub jako wartość procentowa. Przestrzeń między każdą linią może być ważnym narzędziem 
poprawiającym czytelność; białe spacje sprawiają, że rzeczy wyglądają na czystsze. Zapewnienie 
wystarczającej przestrzeni między liniami tekstu może pomóc przekształcić zagracony tekst w coś 
znacznie mniej ciasnego i znacznie atrakcyjniejszego wizualnie; ma to dodatkową zaletę, ponieważ 
ułatwia także czytanie treści. Ustawiasz wysokość linii za pomocą tego wiersza kodu: 
line-height: 1.2em; 
Element font-weight pozwala ci określić, czy tekst jest wyświetlany jako normalny, pogrubiony lub 
jakikolwiek inny (patrz Rysunek 5-24). Chociaż masz kilka wyborów innych niż pogrubiony i normalny 
dla czcionki, ale powinieneś ogólnie trzymać się tych dwóch, ponieważ wiele czcionek nie obsługuje 
innych wartości. Możesz użyć czcionki jako zastępstwa dla starego b elementu w HTML, ale powinieneś 
również pamiętać, że element b nadal ma swoje zastosowania. Twoje potrzeby będą dyktować, czy 
zdecydujesz się użyć elementu lub stylu CSS (możesz nawet użyć silnego tagu). Ostatecznie jest to 
kwestia semantyki i tego, co najlepiej odpowiada potrzebom Twoich treści. Ważniejsze niż podejście, 
którego używasz, jest upewnienie się, że jesteś konsekwentny niezależnie od tego, jakie podejście 
przyjmiesz w swojej witrynie. Ten wiersz kodu ustawia wagę czcionki: 
font-weight: bold; 
To, co ma znaczenie dla grubości czcionki, dotyczy również stylu czcionki, który umożliwia 
zastosowanie stylu kursywy do elementu. Tekst pogrubiony i kursywy przez lata był bardzo źle 



wykorzystywany. Ten zamiennik CSS (w przypadkach, gdy em lub I nie są stosowane) ma dwie możliwe 
wartości: kursywa lub normalna. Kursywa pochyla twój tekst i mogą pomóc ci podkreślić nazwy lub 
obiekty, które chcesz nadać nieco priorytetowego znaczenia. Ten wiersz kodu stosuje kursywę: 
font-style: italic; 
 
Możesz pobrać wszystkie te aspekty stylu razem, korzystając z właściwości pojedynczej czcionki. Robisz 
to deklarując (opcjonalnie) font-style i font-weight  (oddzielone spacją). Następnie podajesz rozmiar 
czcionki, a następnie (opcjonalnie) znak ukośnika i wysokość linii. Na koniec zaokrąglamy instrukcje 
dotyczące stylu za pomocą font-family 
font: italic bold 1.5em/1.2em Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 
Ten obrazek pokazuje, co dzieje się, gdy zastosujesz kursywę, pogrubienie, rozmiar i rodzinę czcionek. 
Korzystanie z właściwości czcionki pozwala uniknąć konieczności odwoływania się do każdej z 
pojedynczych właściwości oddzielnie (chyba że chcesz zmienić tylko jedną właściwość dla danego 
elementu). Inna właściwość CSS związana z tekstem, odstępy między literami, umożliwiają dodanie 
dodatkowych odstępów między znakami. Ten proces jest czasami określany jako śledzenie i zachowuje 
się podobnie do właściwości linia-wysokość. Ta linia kodu pozwala zmienić odstępy między literami: 
letter-spacing:   2px; 
Jeśli dodawanie odstępów między literami powoduje, że treść jest mniej czytelna (i chcesz nadać treści 
trochę dodatkowej przestrzeni oddechowej), możesz również dodać trochę odstępów między 
wyrazami, używając właściwości odstępu między wyrazami, na przykład: 
word-spacing: 2px; 
Zwróć uwagę, że na białą przestrzeń między literami może mieć wpływ justowanie tekstu, które 
automatycznie blokuje słowa w celu zapewnienia, że wszystkie wiersze tekstu są wyrównane i mają 
jednakową szerokość. 
Możesz także użyć właściwości white-space, aby stwierdzić, że tekst nie powinien zwinąć się na inną 
linię przy użyciu wartości nowrap lub że chcesz zachować formatowanie przy użyciu wartości pre, pre-
line lub pre-wrap. Nieczęsto zdarza się to w Internecie, ponieważ bez zawijania linii twój tekst przepełni 
przestrzeń dostępną dla tekstu, co może wyglądać dość nieprofesjonalnie. Jednak ta technika ma 
pewne zastosowania. Na przykład można go użyć, jeśli zachodzi potrzeba zachowania pełnej linii, bez 
względu na stany konstrukcyjne (należy uważać, że ten element zastępuje określoną szerokość). 
Wdrażasz właściwość taką jak ta: 
white-space: nowrap; 
Inne sposoby zmiany tekstu to wyrównanie tekstu, które pozwala określić wyrównanie jako lewe, 
prawe, środkowe lub uzasadnienie. Ta funkcja działa podobnie jak podobne funkcje w popularnych 
edytorach tekstu i procesorach tekstu, umożliwiając wyrównanie tekstu do określonej części ekranu. 
Właściwości wyrównania w lewo i w prawo powodują grawitację tekstu w kierunku bocznych ścian 
pola treści, właściwość centrum umieszcza zawartość elementu w środku obszaru, który zajmuje, a 
właściwość justify używa pewnego rodzaju efektu skalibruj tekst tak, aby zajmował on tę samą 
szerokość (w wykorzystaniu przestrzeni) dla każdej linii. Ten efekt daje pełnię tekstu, zapewniając, że 
nie ma on nierównej krawędzi przeciwnej, którą widzisz podczas dopasowywania do lewej lub prawej 
strony ekranu. Jedną z interesujących cech właściwości text-align jest to, że wczesne wersje Internet 
Explorera (6 i wcześniejszych) wymagały użycia wyrównania tekstu centralnego na elemencie 
nadrzędnym, aby dziecko pojawiło się na środku strony. Wynikało to z faktu, że Internet Explorer 6 i 
wcześniejsze nie stosowały jednakowych marginesów w celu centrowania treści. Ta linia kodu 
wyrównuje twój tekst do lewego marginesu: 
text-align: left; 
Możesz również użyć text-decoration, aby nadać tekstowi wartościowe wartości, takie line-through 
(zwane też przekreśleniem). Wartość line-through pozwala uzyskać przekreślony efekt; ten styl jest 
odpowiednikiem elementu del w HTML; Oczywiście, wersja CSS istnieje tylko w celu zastosowania stylu 
do tekstu, więc nie musisz go używać do usuwania treści. Wartość overline rysuje linię powyżej treści, 
chociaż może to być mylące dla niektórych osób, które mogą pomylić taki wiersz dla hiperłącza, 
ponieważ pojawi się bezpośrednio pod linią, która poprzedza tę, dla której tworzony jest wiersz. 



Podobnie, wartość podkreślenia rysuje linię pod twoim tekstem; jest często używany w linkach do 
pokazania, gdzie znajduje się klikalny obszar). Białe użyteczne, właściwości do dekoracji tekstu mogą 
prowadzić do zamieszania, chyba że dbasz o to, w jaki sposób je wykorzystujesz. Ta linia umożliwia 
podkreślenie fragmentu tekstu na stronie: 
text-decoration: underline; 
Możesz także użyć właściwości wcięcia tekstu z wartością liczbową, aby przesunąć pierwszy wiersz 
tekstu dalej do linii. Widzisz to, ponieważ tekst został wcięty. Niektórzy używają wcięć na akapitach, 
aby pozostawić miejsce na wstawienie obrazu tła. Ten wiersz kodu wcina twój tekst: 
text-indent: 10px; 
Możesz zmienić swój tekst za pomocą właściwości text-transform, która pozwala na zmianę znaków 
lub słów na wielką literę (każde słowo) lub ustawienie wszystkich liter małych lub wielkich (czapki). 
Może się wydawać, że dobrym pomysłem jest ustawienie wszystkich liter na wielkie, ale powinieneś 
używać tej techniki z umiarem; wiele osób rozważa użycie wielkich liter w przypadku wszystkiego, co 
jest dość inwazyjne - powszechnie uważa się, że wszystkie ograniczenia oznaczają krzyki w 
wiadomościach e-mail i Internecie. Ten wiersz kodu umożliwia konwersję tekstu na małe litery: 
text-transform: lowercase; 
CSS zawiera również właściwość wyrównania w pionie, która umożliwia umieszczanie elementów 
pozycji, takich jak obrazy w polach wbudowanych. Ta właściwość wykorzystuje wartości liczbowe i 
procentowe do ustawiania właściwości dla linii bazowej, dolnej, środkowej, podrzędnej, super, 
tekstowej, tekstowej i górnej. Załóżmy na przykład, że masz jeden akapit tekstu i obraz, który znajduje 
się w tej linii. Możesz użyć właściwości vertical-align, aby upewnić się, że obraz jest zrównoważony w 
dowolnym miejscu, od dołu po prawej do góry (lub w dowolnym miejscu pomiędzy). Ta właściwość 
może pomóc w zrównoważeniu położenia obrazów, zwłaszcza jeśli nie chcesz ich dużo spacje w pewnej 
części strony. Należy zauważyć, że ustawienie pionowe Właściwość nie działa dla dzieci elementu 
blokowego. Jeśli chcesz, aby coś pojawiło się na środku strony, wyrównanie w pionie nie umieści 
twojego obrazu w jednakowej odległości między górą a dołem płótna - nie jest przeznaczony do takiego 
użytku! Ta linia kodu umożliwia zrównoważenie obrazu w środku wyznaczonego obszaru w stosunku 
do tekstu, który go otacza: 
vertical-align: middle; 
Na koniec możesz również zmienić kierunek tekstu za pomocą właściwości direction. Robisz to poprzez 
przypisanie jej wartości ltr (od lewej do prawej) lub rtl (od prawej do lewej). Prawdopodobnie 
znajdziesz tę właściwość o ograniczonej użyteczności, ale ma ona swoje miejsce: rtl jest często używany 
w językach takich jak arabski. Właściwość direction jest łatwa do zrozumienia i wdrożenia: 
direction: ltr; 
 
Kolory, tła i obramowanie  
 
Do tej pory nauczyłeś się dużo o tym, jak manipulować tekstem; następnie przyjrzysz się jednej z 
najważniejszych części CSS: dodając kolor do swojego projektu, dodając obrazy do tła elementów i 
stosując obramowania wokół krawędzi elementów. Zadanie to stanowi kamień węgielny wszystkich 
projektów graficznych umieszczanych w Internecie (z wyjątkiem znacznika img w specyfikacji HTML). 
Pierwszą i najprostszą rzeczą, na którą spojrzysz, jest właściwość koloru. Stosując jedną z wielu wartości 
kolorów w CSS (wspomnianych wcześniej), możesz nadać tekstowi szeroki zakres kolorów pierwszego 
planu na podstawie stylu. Na przykład możesz nawet użyć znacznika span, aby podświetlić tekst 
kolorem. Ta linia kodu używa wartości szesnastkowej, aby zmienić kolor tekstu na niebieski: 
color: #0000FF; 
Oczywiście, prawdopodobnie pamiętasz, że nie jesteś ograniczony do wartości szesnastkowych; można 
również użyć nazw kolorów (zarówno standardowych, jak i niestandardowych), wartości kolorów RBG, 
a nawet kolorów systemowych. To powiedziawszy, większość ludzi ma tendencję do używania wartości 
szesnastkowych, ponieważ są one najczęściej wspieraną konwencją podczas pracy z wartościami 
kolorów Właściwość tła pozwala wpływać na wygląd przestrzeni za elementem w użyciu (patrz Rysunek 
5-29). CSS umożliwia stosowanie różnych właściwości, które wpływają na sposób wyświetlania tła. 



Pierwszym z nich jest kolor tła, który zachowuje się jak standardowa właściwość koloru (która wpływa 
na kolory czcionki), z tym wyjątkiem, że ta właściwość może zastosować płaski kolor dla tła elementu. 
Oznacza to, że można go użyć do utworzenia białego tekstu na czarnym tle lub odwrotnie. Ogólnie 
mówiąc, warto zdefiniować kolor tła, nawet jeśli chcesz umieścić obraz w tle. Na przykład użytkownik 
może mieć wyłączone obrazy lub obrazy mogą być niedostępne. W przeciwieństwie do elementu HTML 
img, CSS nie wyświetli czerwonego krzyżyka, jeśli twoje obrazy są niedostępne; zamiast tego pojawi się 
tak, jakby nic nie istniało w tle. W niewłaściwych okolicznościach może to uniemożliwić odczytanie 
tekstu. Nikt będzie w stanie zobaczyć twój tekst, jeśli używasz jasnego koloru dla tekstu i domyślnego 
koloru tła białego (no, w każdym razie bez niesamowitej wizji!) Zdefiniowanie koloru tła jawnie nadaje 
twojemu projektowi awarię, która będzie mniej ładnie po wywołaniu, ale nadal dobrze czytelny: 
background-color: #000000; 
Możesz również przypisać wartość przezroczystości, jeśli nie chcesz, aby tło zostało zastosowane lub 
chcesz użyć tła elementu nadrzędnego zamiast dziedziczyć lub nadpisywać. Oprócz koloru tła możesz 
również dodać obraz tła. Wspaniałą cechą obrazów tła jest to, że umożliwiają nadanie witrynie trochę 
tekstury. Na przykład możesz użyć tej właściwości, aby nadać projektowi efekt kafelkowy z drewna, co 
może sprawić, że Twoja strona stanie się bardziej organiczna. Po dodaniu obrazu tła należy wypełnić 
wartość url () bezpośrednim linkiem do obrazu; umieszczasz to łącze między nawiasami: 
background-image: url(/images/banner.gif); 
Tak jak w przypadku wypełniania atrybutu src elementu obrazu, należy się upewnić, że adres podany 
dla obrazu tła jest poprawny i ma format zgodny z siecią WWW (na przykład .gif lub .jpeg). Obrazy w 
tle mogą znacznie poprawić wygląd witryny, ale powinieneś również upewnić się, że Twoja witryna 
wygląda dobrze po wyłączeniu obrazów. Dopóki CSS3 nie trafi do głównego nurtu, nie możesz dołączać 
wielu obrazów tła do elementu. Załóżmy, że masz obraz tła (taki jak kafelek bez szwu), którego 
potrzebujesz powtarzać się w różnych kierunkach, aż rozciąga się na całą szerokość i wysokość ekranu. 
W takim przypadku możesz użyć właściwości powtarzania tła, która może mieć wartości powtarzania 
(w obu kierunkach), powtarzania-x (powtarzane od lewej do prawej), powtarzania-y (powtarzanie od 
góry do dołu) lub powtarzania (dla jeden obraz). Możliwość powtarzania tła doskonale nadaje się do 
tworzenia płynnie nieskończonego i "bez krawędzi" projektu; nie można jednak zrobić pojedynczego 
obrazu i rozciągnąć go lub pochylić, aby wypełnić cały ekran, dopóki specyfikacja CSS3 nie zostanie 
ukończona. Jest to coś, co wielu projektantów stron internetowych pragnęło robić od wieków, a to 
ograniczenie wpływa na sposób korzystania z tła. W dzisiejszych czasach powtarzanie obrazu w jednym 
kierunku jest jedynym sposobem, w jaki można jednym obrazem rozciągnąć się poza jego naturalne 
granice, aby wypełnić obszar. Ten wiersz kodu powtarza obraz od lewej do prawej: 
background-repeat: repeat-x; 
CSS zawiera również właściwość o nazwie background-position, która ma dwie wartości na osi. Możesz 
ich użyć do określenia położenia obrazu. Właściwość przyjmuje wartości liczbowe, takie jak 200px lub 
używa wartości takich jak lewy, środkowy, prawy, górny i dolny. Używa się jednej wartości do 
określenia położenia pionowego obrazu, a drugiego do określenia jego pozycji poziomej. Jeśli chcesz 
jednoznacznie wyrównać i ustawić obraz tła, ta właściwość pozwala ci upewnić się, że obraz tła pojawia 
się tylko tam, gdzie chcesz (zamiast domyślnie, w lewym górnym położeniu). Powinieneś zachować 
ostrożność, gdy określasz położenie obrazu, w którym przestrzeń, w którą go umieścisz, jest 
wystarczająco duża, aby go obsadzić, lub po prostu się wyleje i zostanie odcięta lub ukryta. Dowiesz się 
więcej o pozycjonowaniu w dalszej części tego rozdziału; jednak ta metoda pozycjonowania zapewnia 
najprostszy sposób wpływania na wizualne umieszczenie obrazu w kodzie źródłowym: 
background-position: top left; 
Na koniec, CSS zawiera właściwość background-attachment, która wskazuje, czy obraz powinien 
pozostać na miejscu lub przewinięty, gdy użytkownik przewija okno. Możliwe wartości tej właściwości 
obejmują stałe i przewijane - i zachowują się dokładnie tak, jak można się spodziewać. Dodanie obrazu 
tła do elementu body zajmuje miejsce na stronie (wypełnienie tła okna przeglądarki). Ten kod naprawia 
obraz w tle: 
background-attachment: fixed; 



Podobnie jak inne właściwości CSS, właściwość background sama w sobie może reprezentować 
kombinację innych właściwości, które grupujesz w jedną instrukcję. Na przykład ta instrukcja łączy kilka 
instrukcji w jednym wierszu: 
background: #FFFFFF url(/images/banner.gif) repeat-x top left fixed; 
Zazwyczaj przypisuje się odniesienia do tła wartości koloru tła: łącze do obrazu. Wskazujesz również, 
czy obrazek ma nakładać się na górną część koloru tła); określić, czy chcesz powtórzyć obraz; podać 
swoją lokalizację na stronie; i wskazać, czy powinien on przewijać, czy być ustalony na miejscu. Sposób, 
w jaki go używasz, zależy od Ciebie, ale wyciśnięcie wszystkich poprzednich właściwości i wartości tła 
w jedną linię może zaoszczędzić wiele miejsca w kodzie. Właściwość border robi dokładnie to, na co 
wygląda: daje możliwość zastosowania stylizowanej linii wokół zewnętrznej strony elementu. 
Właściwość border, podobnie jak wyżej wymienione właściwości tła i czcionki, można połączyć w jedną 
instrukcję. Ten kod pokazuje, jak nadać ramce szerokość, styl (np. Pełny lub przerywany) i płaski kolor: 
granica: 2px bryła # 000000; 
Na chwilę poznasz wszystkie te właściwości bardziej szczegółowo. W obecnej sytuacji nie można 
dodawać obrazu jako obramowania (co może się przydać), chociaż jest to coś, co może pojawić się w 
przeglądarkach w przyszłości, kiedy CSS3 został szerzej przyjęty. Na razie uczczmy, że możesz dodać 
ramkę, aby Twoje elementy miały widoczne granice, które będą wskazywać ludziom, w jaki sposób 
dzielisz swoje treści. Pierwszym elementem właściwości granicznej, który obejrzysz, jest kolor 
obramowania. Ta właściwość używa wartości koloru szesnastkowego, aby przypisać płaski kolor do 
granicy: 
border-color: # 000000; 
Na chwilę poznasz wszystkie te właściwości bardziej szczegółowo. W obecnej sytuacji nie można 
dodawać obrazu jako obramowania (co może się przydać), chociaż jest to coś, co może pojawić się w 
przeglądarkach w przyszłości, kiedy CSS3 został szerzej przyjęty. Na razie uczymy się że możesz dodać 
ramkę, aby Twoje elementy miały widoczne granice, które będą wskazywać ludziom, w jaki sposób 
dzielisz swoje treści. Pierwszym elementem właściwości granicznej, który obejrzysz, jest kolor 
obramowania. Ta właściwość używa wartości koloru szesnastkowego, aby przypisać płaski kolor do 
granicy: 
border-color: # 000000 
uwagę dopełnienie tego elementu), możesz użyć płaskiego koloru, który osiąga ten podstawowy efekt. 
Możesz również użyć kolorów obramowania podczas tworzenia witryny (wraz z kolorem tła), aby 
pomóc Ci zorientować się, ile miejsca zajmują poszczególne elementy na Twojej stronie. Takie 
podejście może również pomóc w dostrzeżeniu wymiarów elementów strony lub znaleźć dziwactwo 
pozycjonowania. Oczywiście możesz zrobić znacznie więcej, niż stworzyć płaską granicę. W tej chwili 
nie można utworzyć niestandardowego obrazu, ale można zastosować kilka podstawowych efektów 
do płaskiej krawędzi, aby nadać mu bardziej uderzenie. Na przykład właściwość border-style pozwala 
uzyskać niektóre z tych efektów za pomocą wartości takich jak none (która usuwa obramowanie), 
ukrytych (nieobsługiwanych przez Internet Explorera), kropkowanych, przerywanych, bryłowych, 
podwójnych, rowków, grzbietów , wstawka lub początek. Wypróbowanie niektórych z tych różnych 
stylów może stanowić inspirację do dodania odrobiny stylu do Twojego projektu. Zwróć uwagę, że 
musisz zdefiniować styl, którego używa obramowanie, aby stał się widoczny w niektórych 
przeglądarkach; po prostu nadanie mu obramowania w kolorze i stwierdzenie, że szerokość może nie 
wyświetlać poprawnie (lub nawet w ogóle!). Ta linia ustawia właściwość border-style jako stałą 
(chociaż, jak już wspomniano, nie jest to kompletny przykład kodu, ponieważ nadal musisz dodać kolor, 
styl i szerokość w deklaracji: 
border-style: solid; 
CSS zawiera również właściwość border-width, która używa wartości numerycznej do określenia 
grubości granicy. Zazwyczaj określasz szerokość obramowania pod względem pikseli zamiast wartości 
em lub procen- tów, ponieważ większość ramek na stronie internetowej stosuje subtelne efekty, aby 
obrysować krawędź segmentu. Jeśli użyjesz innej jednostki, która jest względna lub płynna, szerokość 
twojej granicy dosłownie rozszerzy się i zmniejszy na podstawie spacji w oknie, co może spowodować 
niespójny wygląd witryny. Ludzie o niskich rozdzielczościach ledwo widzieliby granicę, podczas gdy 



ludzie o wysokich rozdzielczościach mogliby widzieć granicę grubości drzewa (no może nie tak wielka, 
ale wpadłeś na pomysł!). Większość granic w Internecie spada do szerokości jednego piksela, co jest 
cienką kreską. To, jak subtelne lub widoczne są Twoje granice, zależy wyłącznie od Ciebie i od wymagań 
Twojej witryny. Ten wiersz kodu określa szerokość obramowania: 
border-width: 2px; 
Na koniec właściwość border dostarcza interesujący zestaw właściwości, które pozwalają zdefiniować 
wyraźne granice dla każdej strony pola. Oznacza to, że możesz zdefiniować granice dla górnej, dolnej, 
lewej i prawej strony elementu osobno. Może to okazać się przydatne, jeśli chcesz utworzyć 
obramowanie na jednej tylko stronie elementu. Możesz nawet dodać kreskę dodatkowego stylu, 
definiując osobną szerokość, styl i właściwości koloru). Jeśli zdecydujesz się nadać różne właściwości 
obramowania po każdej stronie elementu, nie możesz ich zdefiniować za pomocą pojedynczego 
odniesienia. Zamiast tego musisz podać cztery oddzielne deklaracje (po jednej dla każdej strony). Zwróć 
też uwagę, że każda strona ma taką samą szerokość i styl, ale różne kolory; daje to efekt chłodnej tęczy: 
 

 
 
Powyższy kod może być świetnym sposobem na zaoszczędzenie miejsca. Jeśli chcesz dołączyć 
pojedynczy kawałek stylu do pojedynczej strony, możesz użyć jednego z następujących odwołań, który 
edytuje określoną właściwość dla określonej strony określonego obramowania. Kod do tego jest trochę 
gadatliwy i nie będzie dla wszystkich; Jest to jednak jeszcze jedna opcja, gdy stosujesz styl w swojej 
witrynie. Możesz być równie skuteczny (lub tak wyraźny), jak uważasz za konieczne. Ten blok kodu daje 
dokładnie taki sam efekt jak poprzedni przykład; co to ilustruje całkiem dobrze, to ile przestrzeni można 
zaoszczędzić dzięki właściwościom kombinacji: 
 

 
Zanim przejdziesz do następnej sekcji, warto wspomnieć, że istnieje coś podobnego do granicy zwanej 
właściwością outline. Zachowuje się to podobnie do obramowania, z tym że wszystkie strony muszą 
być identyczne, a co ważniejsze, nie zajmuje żadnej przestrzeni od modelu pudełkowego CSS. Jak 
zobaczymy później, właściwość outline doskonale nadaje się do podświetlania elementów 
śródliniowych. Podobnie jak właściwość border, właściwość outline zapewnia właściwości podrzędne, 
które umożliwiają przypisanie szerokości (outline-width), stylu ((outline-style) i koloru (outline-color ) 
do konturów. Efekty są na tyle podobne, że nie warto poświęcać więcej czasu na właściwości konturu; 
Warto jednak powiedzieć, że można użyć tej właściwości do umieszczenia obramowania wokół 
akronimu. To może być lepsza opcja niż użycie standardowej granicy, ponieważ kontury są jak własność 
tła w tym sensie, że nie dodają żadnej szerokości ani wysokości do całego elementu (granice 
właściwości granicy dodają szerokość i wysokość do elementu, ponieważ jest to efekt fizyczny). 
Podobnie jak właściwość border, właściwość outline pozwala łączyć odwołania do kolorów, stylów i 
szerokości w jedną właściwość:  
 



 
 
Wybór odpowiedniego koloru 
 
Zróbmy sobie przerwę od kodu CSS na minutę i rzućmy okiem na kolor. Widzieliście wiele sposobów, 
w jakie można zastosować kolor do różnych elementów w witrynie, ale nie sprawdzono, dlaczego kolor 
jest przydatny, ani jak wybrać odpowiednie kolory dla swojej witryny. Nie mogę dokładnie określić, 
które kolory użyć, ponieważ sprowadza się to do osobistych preferencji, a wybory, które wybierzesz, 
będą funkcją wymagań Twojej witryny. Powiedział, że mogę dać ci wskazówki i wskazówki, jak znaleźć 
najlepsze kolory dla siebie. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, to gdzie możesz znaleźć 
odpowiednie kolory. 
 
Koła i Wykresy 
 
Czy widziałeś kiedyś kolor na innej stronie, której chciałeś użyć, ale nie wiedziałeś, co to jest? A może 
chciałeś kiedyś sprawdzić, jaka kombinacja kolorów najlepiej pasuje do Twojego projektu? Można to 
zrobić na kilka różnych sposobów, ale wielu artystów i projektantów atakuje ten problem za pomocą 
koła kolorów. Koło kolorów dla stron internetowych składa się z palety wyświetlającej całe spektrum 
kolorów, które można wykorzystać, ilustrując ich wzajemne relacje. Oprogramowanie do planowania 
kolorów może uprościć proces, oferując przykłady kolorów, które uzupełnią domyślne wybory. Badając 
różne kolory, możesz stworzyć paletę, która zapewni Twojej witrynie wystarczający kontrast i kolory 
uzupełniające. Możesz znaleźć gamę bezpłatnych kolorowych kół online: 
 

  4096 Color Wheel: www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html 

 Adobe Kuler: http://kuler.adobe.com/ 

 Almsamim Color Picker: www.almsamim.com/color-picker.html 

  Color Scheme Designer: http://colorschemedesigner.com/ 

 Colorotate: www.colorotate.org/ 
 
Prawdopodobnie widziałeś przykłady kolorowych kół, albo w postaci prawdziwego koła, albo w 
pudełku wypełnionym różnymi odcieniami i odcieniami. Na przykład nie musisz korzystać z tego 
rodzaju programów, ale możesz skorzystać z ich możliwości wizualizacji kolorów obok siebie, zanim 
użyjesz ich w swojej witrynie. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych programów, możesz znaleźć kilka 
zaleceń w Dodatku B. Zauważ, że możesz także znaleźć witryny, które się przechwalają, listy różnych 
kolorów do wyboru, uporządkowane w tabele, które pokazują, które kombinacje kolorów działają 
najlepiej razem. 
 
Harmonia i znaczenie 
 
Kolor może mieć znaczący wpływ na emocje ludzi. Najważniejszym aspektem psychologii kolorów w 
kontekście Internetu jest próba zrozumienia, w jaki sposób ludzie reagują na użycie kolorów na 
stronach internetowych. Niestety, jest to trudne zadanie, ponieważ różni ludzie mają bardzo różne 
preferencje, jeśli chodzi o to, co im się podoba. W związku z tym słyszysz wiele różnych, czasem 
sprzecznych teorii na temat tego, co reprezentuje kolor i czy efekt, który wywołuje, jest uspokajający 
czy coś w tym stylu,przeciwnie. Jeden klasyczny przykład tego: Genders często mówi się, że inaczej 
doświadczają koloru. Na przykład wielu ludzi kojarzy kolor niebieski z chłopcami i różowy z 
dziewczynami. Niezależnie od tego, ważne jest, aby zastanowić się, jakie kolory przypominają, kiedy 
zaczynasz je wdrażać. Ludzie często kojarzą barwę z temperaturami, gdzie niebieski i zielony oznaczają 
chłód; czerwony, żółty, pomarańczowy i brązowy oznaczają gorąco; a szary działa jako neutralna siła. 

http://www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html
http://kuler.adobe.com/
http://www.almsamim.com/color-picker.html
http://colorschemedesigner.com/
http://www.colorotate.org/


To skojarzenie jest prawdopodobnie tam, gdzie terminy lodowaty niebieski i czerwony gorąco  
pochodzą! Inne skojarzenia kolorów odnoszą się do kolorów oznaczonych przez niektóre obiektów (np. 
z sygnalizacją świetlną lub nawet pomiarem między godzinami dziennymi i noc). Różne kultury często 
kojarzą kolory z różnymi stanami emocjonalnymi. Na przykład, niektórzy ludzie postrzegają czerwień 
jako znak namiętności lub miłości, podczas gdy inni postrzegają to jako znak niebezpieczeństwa - może 
to jedno i drugie?). Ostatecznie czynniki, które przekazują znaczenie poprzez kolor, są tak różnorodne, 
że trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób osoby, które zamierzasz kierować za pomocą swojej witryny, 
odpowiedzą na Twoje użycie koloru. Ustalenie tego może być trudne, ale nagrody są potencjalnie 
znaczące, ponieważ odpowiedni dobór kolorów może pomóc w nawiązaniu kontaktu z odwiedzającymi 
zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i psychologicznym. 
 
Znaczenie Kolorów 
 
Poniższa sekcja zawiera często wspólne wybory i stany emocjonalne z nimi związane: 
 

  Czarny: śmierć, bunt, choroba, tajemnica, pustka, zło, ciemność, strach, anarchia i smutek 

  Niebieski: bezpieczeństwo, spokój, chłód, technologia, szlachetność, siła, zaufanie, wilgotność 
i depresja 

  Brązowy: bogactwo, brud, zwykła, szorstkość, ciężkość, komfort, głębokość, stabilność i apetyt 

  Szary: rozpad, zanieczyszczenie, mrowienie, wiek, pesymizm, nuda, równowaga, żałoba i cień 

  Zielony: natura, płodność, bogactwo, zazdrość, chciwość, wzrost, ziemia, kreatywność, 
stabilność i święta 

  Pomarańczowy: energia, równowaga, żywiołowość, animacja, entuzjazm, lśnienie, komedia i 
miękkość 

  Różowy: miłość, spokój, podziw, feminizm, zdrowie, zalotność, współczucie i seksualność 

  Fioletowy: duchowość, luksus, mądrość, odwaga, zmysłowość, kreatywność, oświecenie i 
zazdrość 

  Czerwony: Szczęście, pasja, seks, energia, romans, miłość, podniecenie, upał, krew, 
niebezpieczeństwo, wojna i gniew 

  Biały: czystość, neutralność, śnieg, pokój, nadzieja, światło, czystość, niewinność, bezpłodność 
i chłód 

  Żółty: szczęście, przyjaźń, rozdrażnienie, łagodność, ciepło, światło słoneczne, choroba i 
tchórzostwo 

Oto konkretny przykład wykorzystania tej listy: Załóżmy, że zamierzasz stworzyć witrynę skierowaną 
do dzieci. Zastosowanie żywych, jednolitych kolorów sprzyja przyjemności i odważnej próbie zwrócenia 
uwagi dziecka. W przeciwieństwie do uspokajających pasteli, które dzieci byłyby bardziej nudne i 
nudne. W tym przypadku użycie żywych kolorów, które nie kolidują, może być świetnym sposobem na 
przyciągnięcie uwagi odbiorców docelowych. Kolory, które dobrze działają na stronie internetowej dla 
dzieci, mogą zawierać żółty, niebieski, pomarańczowy i biały; ta kombinacja kolorów oddaje poczucie 
spokoju, a jednocześnie dodaje odrobinę żywej i wesołej zabawy. 
 
Tabele i Listy 
 
Poznałeś trochę teorii koloru; teraz nadszedł czas, aby powrócić do kodu i przejść przez dostępne style 
CSS, które można zastosować. Następnie zajmiesz się stolikiem do stylizacji w swojej witrynie. Możesz 
znaleźć pewne specyficzne właściwości CSS, które mają pomóc ci w stylizacji tabel i ich komórek. Sam 
projekt oparty na tabelach jest ogólnie mile widziany przez społeczność projektantów stron 
internetowych, ale nie powinno to powstrzymywać cię od używania tabel stylowania dla ich 
właściwego semantycznego celu (na przykład do wyświetlania danych arkusza kalkulacyjnego). CSS 
zawiera właściwość o nazwie table-layout; możesz użyć tej właściwości, aby nakazać przeglądarce 
dynamiczne renderowanie tabeli lub renderowanie komórek tabeli o stałych długościach. Jeśli ustawisz 



układ tabeli na auto, przeglądarka odczyta całą treść i użyje wbudowanego algorytmu do obliczenia 
szerokości i renderowania elementów tabeli. Jest to tak złożone, jak się wydaje, i może spowolnić 
szybkość wyświetlania tabeli przez przeglądarkę. Jest to jeden z powodów, dla którego wielu 
programistów ustawia wartość układu tabeli do naprawienia. Robi to dyktuje szerokość komórek tabeli 
opierając je na całkowitej szerokości tabeli (zamiast zawartości każda komórka). Ten wiersz kodu 
ustawia właściwość layoutu tabeli na auto: 
 
table-layout: auto; 
 
Celem większości tabel jest wyświetlenie zawartości w każdej komórce, aby można było porównać ją z 
zawartością w innych komórkach tabeli. Czasami jednak w tabeli będą puste komórki (często występuje 
to w arkuszach kalkulacyjnych). W niektórych okolicznościach możesz chcieć ukryć komórkę bez 
wartości. Możesz tego dokonać, używając właściwości pustych komórek, którą możesz ustawić na 
wartość hide lub show. Przypisanie jednej z tych wartości do tej właściwości ma dokładnie taki efekt, 
jakiego można by się spodziewać: komórka pojawi się na ekranie bez niczego w środku lub zostanie 
całkowicie ukryta. Ta linia kodu informuje przeglądarkę, aby wyświetlała puste komórki podczas 
renderowania tabeli: 
 
empty-cells: show; 
 
Większość tabel zawiera napisy, które są w zasadzie blokami tekstu opisującymi zawartość tabeli. 
Podpis może być tak prosty jak nazwa lub złożony jako szczegółowy opis tego, co tabela mierzy lub 
porównuje. Właściwość captionside wskazuje, czy te opisy tekstowe tabel powinny pojawiać się u góry 
lub u dołu tabeli. Ustawienie właściwości na jedną z dwóch wartości zmieni pozycję, w której pojawi 
się napis. Ten kod informuje przeglądarkę, aby wyświetlał napis nad tabelą: 
 
caption-side: top; 
 
Ostateczne właściwości oparte na tabelach będą obejmować granice. Wcześniej w tym rozdziale 
nauczyłeś się, jak możesz zapewnić linię otaczającą element, nadając temu elementowi lepszy wizualny 
nacisk. Tabele mogą mieć komórki, które mają własne właściwości brzegowe. Pierwszy z nich nazywa 
się spacjami; Ta właściwość umożliwia określenie równej ilości wypełnień (po każdej stronie) między 
granicami różnych komórek tworzących tabelę. Na przykład możesz wskazać, że komórka powinna 
mieć 2 piksele białych znaków po każdej stronie obramowania. Drugą właściwością związaną z 
obramowaniem dla tabel jest border-collapse; Właściwość ta umożliwia określenie, czy odstępy 
między odstępami i puste komórki są potwierdzane (z wartością oddzielną), czy ignorowane (z 
wartością zwinięcia). Właściwości border-spacing i border-collapse umożliwiają wstawianie tabel. 
Celem tego dopełnienia jest uczynienie twoich tabel bardziej czytelnymi poprzez nadanie tekstowi w 
komórkach odrobiny dodatkowego pokoju do oddychania. Jak się wcześniej nauczyłeś, białe spacje są 
bardzo ważne dla czytelności. Ten kod mówi do tabeli z granicami, w jaki sposób każda komórka 
powinna się zwijać i być połączona (zamiast występujące niezależnie): 
 
border-collapse: collapse; 
border-spacing: 2px; 
 
Następnie przyjrzyjmy się CSS i listom. Podczas sprawdzania elementów HTML wcześniej w sekcji 3 
zobaczyłeś trzy typy list: uporządkowane listy, nieuporządkowane listy i listy definicji. Musisz mieć 
świadomość, że poniższe listy dyskusyjne nie mają wpływu na listy definicji, mimo że znajdują się na 
samej liście. Poniższe właściwości CSS przydają się tylko w przypadku list uporządkowanych i 
nieuporządkowanych. Pierwszy styl, który można zastosować, to typ listy, który ma wpływ na punktor 
widoczny obok elementu listy. Możesz znaleźć wiele predefiniowanych typów list punktów, które 
możesz dołączyć do listy; Obejmują one od obrazowych pocisków (punktów) do numerycznych 



pocisków zliczających, które automatycznie liczą liczbę pozycji na liście podczas dodawania nowych 
elementów. Różne wartości, które możesz przypisać do punktorów w  liststyle- type obejmują circle, 
disc, square, armenian, decimal, decimal-leading-zero, georgian, lower-alpha, lower-greek, lowerlatin, 
lower-roman, upper-alpha, upper-greek, upper-latin, upper roman, i none. Ten wiersz kodu przypisuje 
punktory w stylu dysku do twojej listy: 
 
list-style-type: disc; 
 

 
Określenie wstępnie zdefiniowanych punktowanych lub numerowanych elementów listy może 
wydawać się całkowicie odpowiednie dla większości list; może się jednak okazać, że chcesz dodać obraz 
w miejsce wcześniej zdefiniowanych punktów. Możesz na przykład utworzyć punktor niestandardowy 
lub wybraną ikonę. CSS zawiera właściwość obrazu stylu listy, której można użyć do ustawienia adresu 
URL (), który wskazuje na punktor niestandardowy lub ikonę, której chcesz użyć. Oczywiście, tak jak w 
przypadku każdego innego adresu URL, musisz upewnić się, że adres URL wskazuje prawidłowy obraz, 
lub na stronie nic się nie pojawi. Zgodnie z regułą większość pocisków wydaje się być obrazami nie 
większymi niż 16 x 16 pikseli; jednak zawsze możesz użyć czegoś większego i skorzystać z właściwości 
wcięcia tekstu, aby skompensować wymaganą przestrzeń. Ta linia implementuje punktor 
niestandardowy dla listy: 
 
list-style-image:   url(/images/bullet. gif ); 
 
CSS zawiera także mniej powszechnie używaną właściwość o nazwie pozycja-lista-pozycja. Ta 
właściwość pozwala ci określić, czy znacznik (czytaj: punktor) jest umieszczony wewnątrz czy na 
zewnątrz kontenera. Jeśli pocisk zostanie umieszczony w pojemniku, wszelkie przepełnione linie 
pojawią się bezpośrednio pod kulą; Jeśli jednak punkt znajduje się poza polem kontenera, zobaczysz 
wyraźnie zaznaczony margines, w którym żaden tekst nie znajdzie się poniżej znacznika (jest to opcja 
domyślna). Ogólnie rzecz biorąc, którego używasz, zależy bardziej od twoich osobistych preferencji; 
jednak może się okazać, że umieszczenie markera poza polem kontenera sprawi, że treść będzie 
bardziej czytelna. Dzieje się tak dlatego, że pociski są łatwiejsze do zidentyfikowania, jeśli oddzielisz je 
wizualnie od treści. Ta linia kodu umieszcza znacznik wewnątrz pola kontenera: 
 
list-style-position:   inside; 
 
Podobnie jak czcionka i wiele innych właściwości CSS, styl listy może być używany jako pojedyncza 
właściwość, która edytuje wszystkie dostępne wartości elementów listy, takie jak typ, adres URL i 
położenie. Może to być przydatne oszczędzanie przestrzeni; pozwala także przypisać element z pełnym 
zakresem dostępnych właściwości stylu. Poniższy przykład podaje listę domyślnych wypunktowanych 



dysków jako rezerwowe dla zdefiniowanego niestandardowego wypunktowania. Sama kula jest 
trzymana wewnątrz elementu, co sprawia, że wygląda tak, jakby nie ma jej z boku. 
list-style: disc inside url(/images/bullet.gif); 
Następnie dowiesz się, jak używać CSS do określania pozycji treści na twojej stronie. Jest to o wiele 
bardziej złożony temat niż proste style, o których już wiesz. Z tego powodu poniższy tekst jest raczej 
przeglądem niż ostatecznym przewodnikiem, który poprowadzi Cię przez cały proces. Głównym 
powodem tej złożoności jest to, że musisz zrozumieć, w jaki sposób CSS oblicza położenie każdego 
elementu. Odbywa się to za pomocą modelu pudełkowego CSS, a zobaczysz, jak to działa w 
odpowiednim czasie. Cofnijmy się jednak i zacznijmy od spojrzenia na główne typy projektów, które 
pasują do Twojej witryny. 
 
Używanie CSS do projektowania 
 
Siatki odgrywają ważną rolę w pomaganiu ci w tworzeniu strony za pomocą CSS. Kiedy patrzysz na 
swoją strukturę, powinieneś myśleć o wszystkim w kategoriach sieci. W CSS wszystko jest 
reprezentowane w postaci prostokąta. Po dodaniu stylu, koloru, obrazów i innych ozdobników, jednym 
z największych problemów, które wpływają na twój projekt, jest umieszczenie wszystkiego w 
prostokątnych pojemnikach. Dzięki temu Twoja witryna może wyglądać jak boxy; w niektórych 
przypadkach może również być restrykcyjny. Często możesz pomóc swojej witrynie pokonać to uczucie, 
zastępując standardowe ramki CSS i wstawiając krzywe w obrazy. Na przykład możesz dodawać efekty, 
takie jak przyciski w stylu 3D i inne elementy powszechnie używane w konwencji projektowania Web 
2.0! Wygląda jak grono sieci może działać dobrze. Jeśli jednak chcesz, aby Twoja witryna wyglądała 
wizualnie inaczej niż większość innych witryn, odejście od projektowania opartego na sieci może być 
ważnym krokiem w kierunku uzyskania niezależności wizualnej. Podczas tworzenia CSS możesz 
wybierać spośród kilku różnych modeli układów. Forma pomiaru, którą zdecydujesz się użyć, 
ostatecznie określi, z jakiego rodzaju układu korzystasz. Wszystkie wspólne podejścia mają swoje zalety 
i wady, a wszystkie zostały z powodzeniem zastosowane w różnych witrynach. To, co powinieneś 
wybrać, zależy od twoich preferencji i potrzeb twojej strony. Zanim zaczniesz dodawać styl do swojej 
witryny, musisz zdecydować, który styl projektu chcesz zastosować do rozmieszczenia i rozłożenia 
elementów witryny. W pozostałej części tej sekcji omówione zostaną różne style układu, z których 
można wybierać, a także implikacje pomiaru jednostkowego związane z wyborem konkretnego 
projektu: 
 

 Fixed: ten styl układu jest jednym z najczęściej występujących w sieci. Jak można się 
spodziewać po jego nazwie, ten układ używa stałej szerokości i nie zmieni rozmiaru, niezależnie 
od tego, ile wolnego czasu jest dostępne na ekranie. Jedną z zalet korzystania z tego typu 
układu jest to, że pozwala uniknąć luk wynikających z rozciągania, gdy używasz wielu obrazów, 
które wymagają określonych wymiarów i rozmiarów. Oczywiście wadą tego jest to, że 
użytkownicy o wyższych rozdzielczościach mogą zobaczyć wiele białych znaków w swoich 
przeglądarkach. Podobnie, jeśli rozdzielczość użytkownika jest zbyt niska, może być konieczne 
przewijanie z boku na bok, aby wyświetlić zawartość, co może powodować problemy z 
dostępnością, jeśli nie można zmienić rozmiaru tekstu (jak w przypadku Internet Explorera). 

 Elastyczny: ten styl układu wygląda tak, jak brzmi Zamiast używać pikseli jako jednostki miary, 
elastyczne układy skupiają się na użyciu em, który jest zwymiarowany względem rodziców 
każdego tagu. W ten sposób element będzie się rozciągał i kurczy, aby spełnić wymagania 
strony! Elastyczne projekty są mniej powszechne w sieci, ale one zapewniają prawdziwą 
korzyść użytkownikom, którzy chcą sprawować kontrolę nad obszarem tekstowym, zamiast 
pozwalać na zapełnienie całego dostępnego miejsca na ekranie. Zalety tego typu obejmują 
znacznie lepszą kontrolę użytkowników nad zmianami rozmiaru tekstu, bardziej elastyczny 
sposób zaspokojenia potrzeb treści, możliwość zmiany rozmiaru tekstu witryny bez naruszania 
jej podstawowego projektu. Zapewnia to solidną alternatywę dla układów o stałej szerokości. 

 



 Płynny [liquid] : Ten styl układu jest często zgrupowany ze stylem układu płynów, ale różni się 
od tego projektu na kilka ważnych sposobów. Układ płynny działa tak, jak sugeruje jego nazwa. 
Posiada elastyczną formę, która wypełnia obszary dostępnej przestrzeni (np. woda w filiżance). 
Ta konstrukcja wykorzystuje pomiar procentowy, który zapewnia, że wszystko pojawi się 
proporcjonalnie do podanego rozmiaru ekranu. Jedną z zalet tej metody układania jest to, że 
nigdy nie łamie się pod względem utrzymania siatki, ponieważ wszystko zaleje dostępną 
przestrzeń potrzebną do dopasowania wszystkiego. Wadą tego układu jest to, że może 
zawierać mnóstwo białych znaków, jeśli masz wysoki poziom rozdzielczość (wszystko będzie 
wyglądało na rozciągnięte), lub wszystko może zostać ściśnięte, jeśli nie będzie dużo miejsca 
na ekranie (wszystko będzie wyglądało na wypaczone). Z tego powodu programiści mają 
tendencję do włączania stylu płynnego jako części stylu układu hybrydowego, co zapewnia jego 
działanie, ale z ograniczeniami, które powstrzymują wszystko przed wylewaniem się na 
powierzchnie szerokie. 

 

 Płynny [fluid]: Ten styl układu zachowuje się podobnie do stylu płynnego, ale ma kilka cech 
behawioralnych, które pomagają go odróżnić. Zamiast być jak woda (wszędzie tam, gdzie 
rozlewa się ona po fili w górę maksymalnej dostępnej przestrzeni), płynne miejsce używa takiej 
samej konsystencji cieczy (wartości procentowe), ale z ograniczeniami, które stosujesz, 
używając właściwości min-width i max-width. Korzystanie z tych właściwości CSS pozwala 
zagwarantować, że zawartość nie będzie zbyt ciasna lub zbyt zatopiona na zewnątrz, usuwając 
problemy najczęściej związane z układami płynów. Układ płynów jest również bardziej 
elastyczny niż układy elastyczne (jest to jak galaretka w sposobie, w jakim znajduje się w jej 
granicach), więc jest to prawie doskonały wybór. Co więc powstrzymuje go od doskonałości? 
Stili ma problem z ustawieniem stałej szerokości dla obrazów i nie będzie działać w 
przeglądarce Internet Explorer 6 lub wieża, co stanowi problem ze zgodnością, którą należy 
pokonać przy użyciu właściwości norma! width. 

 

 Hybryda: na przykład możesz mieszać różne jednostki miary, takie aspekty stałego miejsca z 
innymi aspektami elastycznej strony, aby uzyskać określoną strukturę dla swojego układu. 
Niektórzy ludzie mogą opisywać płyn jako hybrydę płynu, ale wolę go wymienić osobno, 
ponieważ nie używa on mieszanki względnych pomiarów, o ile używa innej metody do 
wprowadzenia wartości procentowych (w celu przezwyciężenia nieodłącznych ograniczeń 
strona płynna). Celem witryny hybrydowej jest stworzenie elastycznego, łatwego do 
kontrolowania układu za pomocą mieszaniny ustawionych wymiarów. 

 
Znasz już różne typy dostępnych dla Ciebie projektów CSS; Jesteś następny krokiem jest sprawdzenie, 
w jaki sposób CSS oblicza pozycję elementów na stronie. 
 
Model Pudełkowy CSS 
 
Kiedy zaczynasz pozycjonować elementy na stronie internetowej, bardzo ważne jest, abyś znał model 
pudełkowy CSS. Posiadanie rzetelnej wiedzy na temat tego, czym jest model pudełkowy i jak wpływa 
na ciebie, może zrobić różnicę, jeśli chodzi o budowanie udanego układu. Na przykład bardzo ważne 
jest, aby docenić, że każdy element na stronie, od akapitu do separatora, składa się z prostokąta. 
Podobnie jak prostokąt, każdy element na stronie ma cztery boki, powszechnie znane jako górna, 
dolna, lewa i prawa strona. Biorąc pod uwagę, że każdy element jest renderowany jako prostokąt na 
stronie, możesz odgadnąć, w jaki sposób modelowanie i renderowanie tych elementów na ekranie 
stało się znane jako pudełko. Tak jak w każdym pudełku, pojemniki na twojej stronie muszą być wysokie 
i wystarczająco szerokie, aby pomieściły całą zawartość, którą w nich umieszczasz. To prowadzi do 
krytycznego pytania: jak szeroki i jak wysoki musi być dany element? Kiedy tworzysz projekt, musisz 
zrozumieć, że pojemnik nadrzędny jest pierwszą rzeczą, którą musisz wziąć pod uwagę. Na przykład 
spróbuj zobrazować gigantyczny magazyn w głowie. Wewnątrz tego budynku znajdziesz mnóstwo 



pudeł (z których każda zawiera element). Jeśli znajdziesz się w zbyt dużej ilości pudeł, musisz je ustawić 
poza magazynem lub przenieść do innej lokalizacji. Jeśli szerokość elementu podrzędnego przekracza 
przestrzeń przyznaną mu przez jego rodzica, może spróbować jednej z trzech rzeczy. 
Po pierwsze, może starać się dać więcej miejsca, zwiększając rodzic - trochę jak dodanie nowej podłogi 
do magazynu. Po drugie, może przerwać przepływ informacji i powiedzieć: "Nie, nie ma już miejsca. 
Musisz po prostu stracić wszystko, co nie pasuje. "Po trzecie, może zawierać kilka pasków przewijania, 
które pozwalają ci poruszać się w górę iw dół elementu, dzięki czemu możesz przeczytać rzeczy, które 
nie pasują. Weźmy na przykład ekran samej przeglądarki. Kiedy zaczynasz tworzenie strony 
internetowej, nie widzisz paska przewijania (zazwyczaj), ponieważ nie potrzebujesz go. Po 
umieszczeniu wystarczającej ilości treści na stronie przekroczycie próg, w którym nie będzie już można 
zobaczyć całej treści na stronie. W takim przypadku przeglądarka doda paski przewijania, aby 
umożliwić odwiedzającym nawigację poniżej dostępnego miejsca i przeczytać resztę tekstu. 
Widzieliście już, jak elementy dziedziczą po rodzicach, więc dostępna przestrzeń, a nawet szerokość i 
wysokość element może osiągnąć (jeśli używasz procentów) może być podyktowany dziedziczoną 
przestrzenią elementu. Teraz masz pomysł, że wszystkie elementy są jak pudełka, które stosujesz w 
magazyn, musisz wiedzieć, jakie kroki możesz zmienić, aby zmienić kształt i wygląd pudełka. Poza 
polem możesz zobaczyć kilka innych słów, takich jak obramowanie i dopełnienie. Zawartość elementu 
będzie miała standardową szerokość i wysokość, ale to nie znaczy, że nie ma dodatkowej przestrzeni 
zajmowanej przez inne rzeczy. Powróćmy do analogii, że element jest jak pakiet. Nie wszystkie paczki 
są ściśle owinięte przedmiotami z papierem. W podobnym duchu należy wziąć pod uwagę efekty 
wprowadzane przez granicę (papier do pakowania), wyściółkę (piankową lub bąbelkową, która chroni 
paczkę) oraz margines (dowolne miejsce w pudełku). Myślenie o elemencie jako opakowaniu zabiera 
cię tylko do tej pory, gdy rozważasz projektowanie stron internetowych, ale sama analogia mówi, że 
ilość dostępnej przestrzeni w pudełku zależy od wielkości danego przedmiotu, który możesz umieścić. 
w pudełku. Te dodatkowe elementy musisz mieć pewność, że bierzesz pod uwagę obliczenie 
przestrzeni wymaganej dla twoich żywiołów. 
 
Obliczanie modelu pola 
 
Zanim spróbujesz obliczyć rozmiar swojego pudełka, musisz poświęcić chwilę i zapoznać się z tym, co 
robi każda z "warstw" w paczce, i jak możesz nimi manipulować, aby wszystkie paczki dobrze pasowały 
do siebie w pudełku . Zaczynasz od uwzględnienia ogólnej szerokości i wysokości elementu. Te dwa 
elementy pozwalają ci określić, jak duże powinno być pole (jawnie lub w oparciu o dostępne miejsce). 
Łącznie te właściwości reprezentują obszar zawartości, w tym fizyczną ilość miejsca wymaganą do 
wyświetlenia zawartości pola (takiego jak cały tekst w akapicie), a także wszelkie elementy śródliniowe 
(takie jak hiperłącza lub kotwice, które mogą mieć unikalne żądania ich własny!). Jak już wiesz, 
szerokość i wysokość tylko do tej pory wyjaśniają, jak duże musi być pudełko. Należy również wziąć 
pod uwagę rozmiar granicy, która wizualnie określa ogólny element elementu kształt. Obramowanie 
może mieć tylko kilka pikseli szerokości, ale nadal dodaje do ogólnych wymiarów elementu. Musisz 
również wziąć pod uwagę białe spacje, które występują poza obiema stronami granicy, które ludzie 
zwykle nazywają marginesami lub przestrzeń poza polem. Następnie musisz wziąć pod uwagę 
wypełnienie lub przestrzeń wewnątrz pudełka. Na koniec musisz uwzględnić przesunięcie. Samo 
przesunięcie nie jest właściwością CSS; po prostu odnosi się do wszelkich specjalnych reguł 
pozycjonowania (takich jak reguła, która wypycha element 10px z lewej strony). Dowiesz się więcej na 
ten temat w sekcji o pozycjonowaniu bezwzględnym, która pozwala kontrolować położenie elementu 
na stronie. Ważne jest, aby wiedzieć o tym wszystkim, ponieważ większość ludzi uważa, że szerokość i 
wysokość pudełka są jedynymi ważnymi czynnikami mającymi wpływ na rozmiar pudełka. Jednak nie 
biorąc pod uwagę marginesów, marginesów, granic i innych przesunięcie, które podasz elementowi, 
może spowodować przepełnienie twojej zawartości wolne miejsce. Załóżmy na przykład, że masz 
akapit o szerokości 100%, który ma obramowanie o wielkości 1 piksela z każdej strony. Oznaczałoby 
to, że Twój element ma 100% + 2 piksele szerokości, nie 100%). Więc musisz dodać kilka bitów po obu 
stronach – czy to jest to wielka sprawa? Niestety, jak dowiedziałeś się w poprzednich sekcjach 



, Internet Explorer 6 i wcześniejsze mają pewne problemy z ich sposobem zaimplementuj CSS, który 
może spowodować pewne problemy. Na szczęście problemy to przyczyny są względnie niewielkie. Nie 
warto wchodzić w złożoność tego, co idzie nie tak i dlaczego, ale się nie udaje. Jeśli upewnisz się, że 
robisz matematykę w prawo, i bierzesz pod uwagę wszystkie bity, które składają się na wysokość i 
szerokość pudełka, powinieneś skończyć z doskonałym wzornictwem, który pasuje do siebie pięknie! 
Teraz wiesz o różnych bitach, które składają się na ogólną wysokość i szerokość elementu, następnie 
musisz wiedzieć, aby zrobić matematykę, która oblicza całkowity rozmiar. Możesz zobaczyć tę 
matematykę w poniższym przykładzie; działa poprzez określenie sumy przesunięcia, marginesów, 
obramowań, wypełnienia, szerokości i wysokości dla każdej strony pola. Równanie wygląda tak, 
ponieważ potrzebujesz wartości dla wszystkich istotnych zmiennych: 
 

  Szerokość: LO + LM + LB + LP + W + RP + RB + RM + RO = szerokość całkowita i pozycja 

  Wysokość: TO + TM + TB + TP + H + BP + BB + BM + BO = Wysokość całkowita i pozycja 
 
W poprzednim przykładzie L, R, T i B (przedrostki każdego z nich elementy) odnoszą się odpowiednio 
do lewej, prawej, górnej i dolnej. Druga część zmiennych, O, M, B i P odnoszą się do przesunięcia 
(pozycjonowanie bezwzględne), marginesu, odpowiednio obramowanie i dopełnienie. Wreszcie, W i H 
odnoszą się do szerokości pola i wysokość. 
 

 
 
 
Załóżmy, że chcesz opracować informacje o polu. To pole ma 22 piksele wysokości, z 1 pikselem 
wypełnienia po obu stronach. To daje pole o wysokości 24 pikseli. Dodanie przesunięcia o 3 piksele 
zabiera pole do 27 pikseli przestrzeni. Powodem, dla którego zajmuje on 24 piksele, a nie 23, jest fakt, 
że pole ma wypełnienie po obu stronach elementu - dlatego należy wziąć pod uwagę każdą stronę 
kształtu). Jeśli połączysz to wszystko ze sobą, dowiesz się, jak duże jest pudełko i ile dostępnego miejsca 
potrzebujesz, aby zapobiec przepełnieniu. Wykonanie tych obliczeń może również pomóc w 
zapewnieniu, że przypadkowo nie zostaną wprowadzone paski przewijania lub "obcięte" treści. 
Pozwala także wykorzystać przestrzeń ekranu (względnie lub jawnie), którą może mieć widz. Coś 
innego, co musisz wziąć pod uwagę, to bardziej złożona topologia zawalających się marginesów. Temat 
ten może być dość mylący, dlatego spróbuję opisać go w najprostszy możliwy sposób. Załóżmy, że masz 
dwa elementy, które znajdują się poza naturalnym przepływem dokumentu. Załóżmy teraz, że masz 
margines wokół tych dwóch elementów, gdzie jeden znajduje się na drugim, tak że oba marginesy się 
łączą. To, co dzieje się naturalnie w większości przeglądarek, polega na tym, że mniejszy (lub równy) 
margines zostanie zwinięty i scalony z drugim. Oznacza to, że nie będzie już dwóch widocznych 
marginesów, ale pojedynczy margines znajdujący się między dwoma elementami. Jeśli nie masz nic 
między dwoma elementami (treściowo), wysokość będzie domyślnie równa zeru, a zwinięcie 
spowoduje scalenie marginesów między elementami. 



To może wydawać się zagmatwane, ale pomyśl o tym jak o układance, jeśli masz miejsce po bokach, 
aby dopasować kawałki do siebie, one się zapadną, powodując, że kawałki pasują do siebie. Jeśli jednak 
nie mieszczą się w istniejącej przestrzeni, zajmują więcej miejsca, ponieważ bity, które wystają, nie 
będą w stanie przebić się przez dostępną lukę. Jednym z problemów ze zwijaniem się marginesów jest 
to, że (podobnie jak w przypadku modelu pudełkowego) napotykasz na liczne problemy z Internet 
Explorerem i jak radzi sobie ze zwijaniem marginesów. IE7 i wcześniejsze iteracje tej przeglądarki 
odmawiają honorowania tego standardu, więc zamiast przesuwać elementy układanki w stosownym 
miejscu, przeglądarki te pozostawiają je rozłączone, co może złamać twój projekt lub spowodować 
wizualne niespójności między różnymi przeglądarkami. W wielu przypadkach można tego uniknąć, 
stosując wizualnie marginesy na oddzielnych marginesach. Spowoduje to, że inne przeglądarki 
wyrenderują to pole w taki sam sposób, jak Internet Explorer, mimo że jest to IE, który renderuje go 
niepoprawnie 
 
Wymiary, marginesy i wypełnienie 
 
Teraz, gdy już wiesz, jak obliczyć położenie CSS, możesz zacząć planować wymiary, marginesy i 
dopełnienie, które mają wpływ na białe znaki (obszary, w których nic nie ma) twojego projektu. Może 
to mieć dramatyczny wpływ na wygląd witryny, ponieważ biała przestrzeń daje wrażenie czystości i 
relaksu (przestrzeń do oddychania). Wymiary w tym przypadku odnoszą się do właściwości wysokości 
i szerokości. Są one proste: wysokość pozwala określić wprost wysokość elementu, a szerokość 
pozwala określić, jak szeroki powinien być element w projekcie. Programiści regularnie wykorzystują 
wysokość i szerokość w swoich projektach internetowych, aby zdefiniować przestrzeń, którą mogą 
zająć poszczególne elementy, więc zdecydowanie warto o tym pamiętać. Zarówno wysokość, jak i 
szerokość mogą wykorzystywać wybrane przez ciebie jednostki miary, chociaż tak być powinno 
zauważyłem, że wczesne wersje Internet Explorera mają tendencję do zachowywania się śmiesznie 
wokół własności wysokości i szerokości zdefiniowanych w procentach (ze względu na sposób, w jaki te 
wersje IE niepoprawnie obliczają procenty). Zazwyczaj pokonujesz te problemy, upewniając się, że 
łączna szerokość elementów umieszczonych obok siebie wynosi do 99%, a nie 100%. Często zapewnia 
to przeglądarce wystarczającą przestrzeń do oddychania, aby zrekompensować sposób, w jaki błędnie 
obliczają dostępną przestrzeń. Ten kod umożliwia określenie wysokości i szerokości danego elementu: 
 
height: 100px; 
width: 300px; 
 
Wiele osób zdaje sobie sprawę z właściwości samej szerokości i wysokości, ale nie wszyscy wiedzą, że 
można również ustawić wartości minimalne i maksymalne zarówno dla szerokości, jak i wysokości 
(program Internet Explorer 6 nie obsługuje tego). Określenie maksymalnej i minimalnej szerokości i 
wysokości umożliwia utworzenie projektu płynnego (który różni się od projektu płynnego, ponieważ 
istnieją ograniczenia co do rozmiaru, z jakim może rozwinąć się konstrukcja płynna). Oczywiście, brak 
obsługi tej funkcji w Internet Explorerze 6 i wcześniejszych oznacza, że chcesz zadbać o jawne 
zdefiniowanie szerokości i wysokości; może to pomóc w zapewnieniu, że witryna będzie wyglądać 
równie dobrze bez używania maksymalnych i minimalnych 
 

 
 
W tym momencie masz pojęcie o wymiarach, które możesz dodać do swoich elementów. Oznacza to, 
że możesz zacząć używać marginesów i dopełnienia, aby nadać elementom trochę spacji. Marginesy 
określają przestrzeń między granicą a zewnętrznymi elementami. W przeciwieństwie do wypełniania 
marginesy mogą mieć wartości ujemne. Oznacza to, że możesz zmniejszyć rozmiary elementów 



(zabierając szerokość i wysokość, aby osiągnąć rozmiar, który chcesz osiągnąć). Marginesy mogą być 
trudne do pracy (z powodu możliwości zawalenia się marginesu), ale mogą również być przydatne do 
dodawania przestrzeni między ramką a innymi elementami, nie wspominając o tym, że pozwalają na 
stosowanie ujemnych wartości. Piszesz kod na margines tak, jak piszesz kod dla granicy. Możesz 
zadeklarować wszystkie cztery wartości osobno lub połączyć je w pojedynczą właściwość (obejmującą 
wszystkie strony), którą deklarujesz w określonej kolejności: góra, prawo, dół, lewo. Musisz użyć tej 
konkretnej kolejności, aby uwzględnić zachowanie domyślne CSS 
analizatory składające się na twoje właściwości. W tym przykładzie opisano opisane zasady 
w życie, stosując zasady dotyczące unikalnych rozmiarów do każdej z czterech stron 
element:  
 

 
 
Kod, który piszesz, aby utworzyć dopełnienie dla elementu, wygląda podobnie do kodu, który piszesz, 
aby dodać marginesy. W szczególności możesz kierować wartości górny, prawy, dolny i lewy, ale musisz 
zastosować je w tej jawnej kolejności, jeśli zdecydujesz się połączyć je w jedną linię, ponieważ 
przeglądarki analizują te wiersze w tej kolejności. Nie można używać wartości ujemnych do 
wypełniania. Marginesy wpływają na przestrzeń między obramowaniem i elementami zewnętrznymi, 
ale dopełnienie określa przestrzeń między treścią a granicami (w zasadzie w środku). Możesz (i 
powinieneś) użyć kombinacji zarówno marginesów, jak i dopełnienia, aby utworzyć wymaganą białą 
przestrzeń witryny, ponieważ każda zapewnia inny sposób nadania elementowi pewnej przestrzeni 
oddechowej. Przykład odzwierciedla kod, który zobaczyłeś w przykładzie marginesu; zawiera listę 
czterech narożników wypełnienia, które można zastosować, a następnie wyświetla kombinację 
wszystkich czterech właściwości w jednym wierszu: 
 

 
 
Pozycja, widoczność i zachowanie 
 
Umiejętność umieszczania różnych elementów obok siebie lub w określonej pozycji na stronie jest 
jedną z najważniejszych zalet korzystania z CSS. Właściwość position może przyjmować wartości 
bezwzględne, względne, stałe lub statyczne. Wartość bezwzględna usuwa cały element z naturalnego 
przepływu dokumentu i umieszcza go tam, gdzie chcesz na ekranie. Dokonujesz tego miejsca 
docelowego, używając właściwości górnych, dolnych, lewych i prawych. Przypisanie wartości 
względnej zapewnia, że element dziedziczy swoją domyślną pozycję od elementu nadrzędnego. 
Przypisanie wartości stałej powoduje, że element pozostaje na stronie, niezależnie od tego, gdzie 
użytkownik przewija. Możesz określić jego dokładną pozycję, używając właściwości góra, dół, lewo i 
prawo; innymi słowy, wpisz kod 
Stosuj ustalone pozycjonowanie do pozostałości na ekranie przez cały czas, tak jakby były przyklejone 
do ekranu. Wreszcie przypisanie wartości statycznej powoduje, że treść pojawia się tam, gdzie 
przeglądarka mówi, że powinna, zamiast polegać na dziedziczeniu lub jawnym pozycjonowaniu. IE6 nie 
obsługuje ustalonego pozycjonowania, co jest hańbą, ponieważ może być użyteczne. Można go jednak 
wdrożyć dla przeglądarek, które mogą z niego korzystać. Na przykład możesz użyć stałego 
pozycjonowania, aby zachować pasek nawigacji w widoku, gdy użytkownik przewija stronę; dzięki temu 



poręczne linki będą widoczne i zawsze widoczne. Musisz tylko upewnić się, że sprawdzasz, jak twoja 
strona zachowuje się w IE6 (zi bez przewijania), więc twoi użytkownicy IE6 nie cierpią zbyt wiele! Ten 
wiersz kodu przypisuje wartość absolute do właściwości position: 
 
position: absolute; 
 
Ustawienie pozycji na wartość inną niż statyczna umożliwia zdefiniowanie sposobu, w jaki sam element 
jest odsunięty (jeśli ustawiłeś pozycję na względną) lub położenie (absolutne i ustalone położenie) za 
pomocą właściwości górnego, dolnego, lewego i prawego . Wszystkie te wartości umożliwiają 
określenie pozycji elementu, dzięki czemu można przesunąć pozycję elementu ze strony. W tym 
przykładzie przesuwasz zawartość bezwzględnie umieszczonego elementu z lewej górnej strony o 10 
pikseli z każdej strony (łatwe jest umieszczanie dokumentów w dokumencie): 
top: 10px; 
bottom: 0; 
left: 10px; 
right: 0; 
Pozycjonowanie elementów może być użytecznym i przydatnym narzędziem, ale w wielu przypadkach 
lepiej jest używać pływaków do ustawiania znaczników obok siebie (obok siebie); w przeciwnym razie 
mogą wystąpić problemy z układaniem elementów obok siebie i rozwijaniem po zmianie wymiarów 
przeglądarki. Dzieje się tak dlatego, że elementy pozycjonowane bezwzględnie ignorują wszystko, co 
dzieje się wokół nich, w tym rodzeństwo, rodziców, a nawet dziedziczenie. Pływający, który pozwala 
na umieszczenie dwóch elementów treści obok siebie. Jak wspomnieliśmy wcześniej, elementy 
pływające (w przeciwieństwie do elementów pozycjonowanych) układają się obok siebie, więc 
rozpoznają zarówno element macierzysty (aby można było uwzględnić dostępną szerokość strony), jak 
i rodzeństwo (które równoważą się względem ich najbliższej relacji). Możliwe wartości 
zmiennoprzecinkowe (usunięte z obiegu dokumentów) obejmują lewy i prawy (aby wskazać miejsce 
rozpoczęcia układania) i brak (aby wskazać, że nie występuje zmienne). Możesz użyć przezroczystej 
właściwości float, aby treść pojawiała się bezpośrednio pod (i usuń) istniejącą zmienną nad nią; 
powinieneś zastosować to do najwyższego elementu. Możesz usunąć wszelkie istniejące zmienne dla 
innych elementów, używając wartości lewej, prawej, żadnej lub obu; zasadniczo mówi to elementowi 
o zrównoważeniu efektu pływaka, tak że przesuwa on przepływ dokumentu bezpośrednio pod 
elementem, który poprzednio unosiłeś. Ten fragment ilustruje sposób użycia właściwości float i clear: 
float: left; 
clear: both; 
 
Jeśli chcesz rozmieścić elementy na wierzchu w porządku priorytetu, możesz użyć właściwości z-index 
CSS. Jest to szczególnie przydatne, jeśli używasz pozycjonowania absolutnego i elementów, które 
nakładają się na siebie. Możesz nadać im indeks z, w którym najwyższa wartość ma najwyższy priorytet, 
a najniższa ma najniższy priorytet. Wartość z-indeksu może sięgać tysięcy, co może być przydatne, jeśli 
masz zbyt wiele elementów do zabawy; zazwyczaj jednak każdemu elementowi dokumentu przypisuje 
wartość domyślną równą 0. Powoduje to, że elementy układają się na tym samym poziomie; nakładają 
się, ponieważ nie ma priorytetu z wyjątkiem ich pozycji w przepływie. Załóżmy na przykład, że element 
ma wartość z-index równą 99: 
 
z-index: 99; 
 
Ten kod umieszcza element 98 razy powyżej normalnego elementu, co oznacza, że będzie układał się 
na szczycie dowolnego elementu o wartości od 0 do 98). Możliwość nadawania priorytetu elementom 
jest przydatna, ale indeks Z działa tylko wtedy, gdy element jest ustawiony na coś innego niż statyczny. 
Możesz skorzystać z tego elementu, aby zrównoważyć elementy i nałożyć je na siebie. Na przykład 
możesz tekstować warstwy nad nagłówkiem, aby elementy się przeplatały. Warto również wspomnieć 
o przydatnej właściwości clip; daje wyjątkową możliwość wycinania dziury w elemencie i wyświetlania 



zawartości, która leży pod spodem. Jeśli użyjesz kolejności priorytetów z-index i masz zachodzące na 
siebie elementy, możesz użyć właściwości clip, aby wyciąć iluminator i dosłownie zerknąć na ukryty 
element. Oczywiście użycie pozycjonowanych elementów w połączeniu z indeksem Z nie jest tak 
powszechne, jak używanie zmiennoprzecinkowych. Właściwość clip ma stosunkowo niewiele 
zastosowań w sieci. Jednak to nie umniejsza użyteczności tej właściwości. Właściwość clip wymaga 
wartości rect (), która używa wartości górnej, prawej, dolnej i lewej (ponownie w tej jawnej kolejności), 
aby wyciąć prostokąt i ujawnić, co znajduje się pod spodem. Nie możesz użyć żadnych innych wartości, 
ale możesz użyć wszystkich czterech tych wartości, aby wskazać region chcesz wyciąć. Zauważ, że 
możesz używać dowolnych jednostek miary; zarówno jednostki stałe, jak i względne pracują nad 
opisaniem otworu, który chcesz utworzyć. Ten kod wycina prostokątny otwór w elemencie o wysokości 
10em i szerokości; dzięki temu wszystko, co znajduje się za nią, jest widoczne 
 
clip: rect(5em, 5em, 5em, 5em); 
 
Inną właściwością, o której warto wspomnieć, jest overflow. Jeśli zadeklarujesz wysokość i / lub 
szerokość tej właściwości, stanie się coś ciekawego, gdy treść przekroczy dozwolony obszar. Zamiast 
rozszerzać, będzie on albo ukryty, w którym to przypadku jest odcięty i nie jest już wyświetlany od 
punktu, w którym wykracza on poza dopuszczalne wartości szerokości lub wysokości; lub będzie 
widoczny, co spowoduje pojawienie się paska przewijania, gdy zawartość przekroczy przydzielone 
miejsce. Tag body używa wartości widocznej, aby umożliwić przewijanie strony i sprawdzenie, ile masz 
zawartości. Oczywiście możesz również użyć funkcji przewijania wartości, która wyświetli paski 
przewijania (podobne do tego, które widzisz w ramce iframe), aby umożliwić odwiedzającym czytanie 
w zamkniętym obszarze, z wyjątkiem tego, że użytkownik będzie mógł przewijać w górę iw dół, aby 
przeczytać więcej treści w tym elemencie strony i bez przewijania całej strony. CSS3 zawiera również 
właściwości overflow-x (od lewej do prawej) i overflow-y (od prawej do lewej), które nie działają w IE6. 
Jeśli chcesz, aby pasek przewijania pojawiał się w określonym kierunku, możesz poczekać, aż ta stara 
przeglądarka w końcu zniknie. Korzystasz z właściwości overflow następujący sposób: 
 
overflow: hidden; 
 
Możesz również użyć CSS do zmiany typu utworzonego pola (pod względem sposobu wyświetlania w 
obiegu dokumentów) za pomocą właściwości wyświetlania. Ta właściwość umożliwia ustawienie 
elementu jako block, linii lub block-inline - możesz to zrobić nawet w odniesieniu do wartości 
początkowej właściwości ekranu. Na przykład możesz wstawić inskrypcję blokową w linii lub możesz 
uczynić rozpiętość elementem blokowym (możesz pamiętać z rozdziału 3, że jest to sprzeczne z 
naturalnym nachyleniem elementu span). Możesz to zrobić, aby element liniowy, taki jak 
zakotwiczenie, mógł wyświetlić widoczny margines lub odciągnąć go od elementu kontenera. Możesz 
także dodać dopełnienie do kotwicy, aby zwiększyć obszar klikalny lub zrobić kilka elementów w menu, 
tak aby układały się względem siebie (jak pokazano na Rysunku 5-46). Inne wartości, które możesz 
ustawić, to run-in, który tworzy pole, które jest albo blokowe, albo wbudowane, w zależności od 
kontekstu); list-item, który nadaje mu wygląd elementu li; i none, co pozwala ukryć element całkowicie 
z dokumentu. Korzystasz z właściwości wyświetlania w następujący sposób: 
  



display: inline; 
 
Oprócz możliwości używania wyświetlacza: brak do ukrywania treści, możesz użyć właściwości 
widoczności z wartością ukrytą (aby zawartość zniknęła całkowicie) lub widoczną wartością, aby 
pokazać element, taki jak dziecko ukrytego rodzica. Różnica między wyświetlaniem a widocznością 
(podczas ukrywania treści) polega na tym, że widoczność ukrywa element, ale pozostawia element 
zastępczy, w którym element już istniał; jest niewidoczny, ale wciąż tam jest. Z drugiej strony 
wyświetlacz usuwa element całkowicie z obiegu dokumentów, nie pozostawiając niczego na swoim 
miejscu. Należy zauważyć, że niektóre czytniki ekranu nie są w stanie odczytać ukrytego tekstu przy 
wyświetlaniu właściwości wyświetlania (tymczasowo lub w inny sposób); może to być jeden z 
powodów używania widoczności lub pewnego rodzaju przepełnienia zamiast wyświetlania: brak. ty 
potwierdź ukrytą wartość właściwości widoczności w następujący sposób: 
 
visibility: hidden; 
 
Jedyne inne właściwości CSS związane z zachowaniem, które przyniesie ci szczególna korzyść, to kursor. 
Ta właściwość pozwala ustawić kursor dla przypadków, gdy ktoś przewraca element. Możesz to zrobić, 
wskazując kursor za pomocą wartości url () - ponownie, ścieżka, której używasz do wskazania tego 
niestandardowego kursora, musi być poprawna lub kursor się nie pojawi. Można również określić jedną 
z predefiniowanych opcji właściwości kursora, takich jak domyślny, celownik, pomoc, ruch, wskaźnik 
(ręka w IE 5.5 lub niższa), postęp, tekst, n-zmiana rozmiaru (północ), neresize (północny wschód), nw-
resize (północny zachód), e-resize (wschód), w-resize (zachód), s-resize (południe), se-resize 
(południowy wschód) lub sw-resize (południowo-zachodni). Jedną z rzeczy, o której należy wspomnieć, 
jest to, że niektóre przeglądarki nie obsługują ustawiania niestandardowego kursora przez wartość 
adresu URL, a te, które to robią, mogą wymagać poprawnego pliku kursora (zamiast pliku .gif). Będziesz 
musiał przechowywać taki kursor w postaci pliku .ani (dla animowanego kursora, jakkolwiek irytujący!) 
Lub pliku .cur (domyślne rozszerzenie plików dla kursorów). Niestety, zazwyczaj nie można tworzyć 
tych plików w konwencjonalnym edytorze obrazów, chyba że ma on obsługę ikon. Oznacza to, że do 
wykonania pracy potrzebny może być specjalny edytor ikon / kursorów; na szczęście można znaleźć 
całkiem sporo darmowych i komercyjnych edytorów do takiego zadania. 
 
cursor: pointer; 
 
 
 

 
Załóżmy, że masz trzy elementy div, ale chcesz zastosować kolor tła tylko do jednego z nich. Jest to trudne, ponieważ użycie div w zestawie reguł automatycznie stosuje styl do wszystkich trzech elementów. Zamiast tego możesz nadać temu divowi nazwę w postaci atrybutu ID (unikalna nazwa, którą możesz podać tylko raz w dokumencie), na przykład id = "hello", a następnie ustaw ten identyfikator w pliku CSS za pomocą #hello w miejsce div. Znak funta przed wartością informuje przeglądarkę, że używasz identyfikatora. Wynikiem powinien być uni 
kalny styl elementu div, który korzysta z identyfikatora, do którego istnieje odwołanie. To wspaniałe, że możesz kierować poszczególne elementy, gdy próbujesz zastosować styl na stronach swojej witryny; Może to jednak zwiększyć Twoje wyzwania, jeśli chcesz kierować na kilka niepowiązanych elementów. W tym przypadku możesz użyć klasy. Ta sama zasada obowiązuje: przypisujesz class = "hello" do wszystk ich elementów, które chcesz, a następnie celuj w klasę w 
selektor za pomocą .hello. Zauważ, że tym razem masz okres zamiast znaku funta. Trzeba pamiętać o CSS, ponieważ używa on elementów i atrybutów w dokumencie HTML jako punktu odniesienia, dzięki czemu przeglądarka wie, gdzie powinny pojawiać się style w zewnętrznym pliku. Rysunek ilustruje sposób działania kaskady CSS oraz sposób kierowania na poszczególne elementy. Treść dokumentu zawiera trzy elementy div. Celujesz w te elementy, używając jednej reguły stylu, aby wszystkie były białe (#FFFFFF jest szesnastkowe dla białego, jak zobaczysz później). Jeden z elementów div ma atrybut ID, który nadaje mu identyfikator "cześć". W tej chwili ten element pozostaje biały, ponieważ jest div i został skierowany przez kaskadowy oryginalny zestaw reguł, który powoduje, że wszystkie elementy div są białe. Jednak ma również identyfikator, więc możesz teraz celować w ten element indywidualnie za pomocą #hello {color: # 000000;}. Przesłoni to kolor tego pojedynczego elementu div i zmieni go na czarny (# 000000 
jest szesnastkowo dla czarnego). Pozostałe elementy div pozostają nienaruszone, więc pozostają białe. Załóżmy, że masz trzy elementy div, ale chcesz zastosować kolor tła tylko do jednego z nich. Jest to trudne, ponieważ użycie div w zestawie reguł automatycznie stosuje styl do wszystkich trzech elementów. Zamiast tego możesz nadać temu divowi nazwę w postaci atrybutu ID (unikalna nazwa, którą możesz podać tylko raz w dokumencie), na przykład id = "hello", a następnie ustaw ten identyfikator w pliku CSS za pomocą #hello w miejsce div. Znak funta przed wartością informuje przeglądarkę, że używasz identyfikatora. Wynikiem powinien być unikalny styl elementu div, który korzysta z identyfikatora, do którego istnieje odwołanie. To wspaniałe, że możesz kierować poszczególne elementy, gdy próbujesz zastosować styl na stronach swojej witryny; Może to jednak zwiększyć Twoje wyzwania, jeśli chcesz kierować na kilka niepowiązanych elementów. W tym przypadku możesz użyć klasy. Ta sama zasada obowiązuje: przypisujesz class = "hello" do wszystkich elementów, które chcesz, a następnie celuj 
w klasę w 
selektor za pomocą .hello. Zauważ, że tym razem masz okres zamiast znaku funta. Trzeba pamiętać o CSS, ponieważ używa on elementów i atrybutów w dokumencie HTML jako punktu odniesienia, dzięki czemu przeglądarka wie, gdzie powinny pojawiać się style w zewnętrznym pliku. Rysunek ilustruje sposób działania kaskady CSS oraz sposób kierowania na poszczególne elementy. Treść dokumentu zawiera trzy elementy div. Celujesz w te elementy, używając jednej reguły stylu, aby wszystkie były białe (#FFFFFF jest szesnastkowe dla białego, jak zobaczysz później). Jeden z elementów div ma atrybut ID, który nadaje mu identyfikator "cześć". W tej chwili ten element pozostaje biały, ponieważ jest div i został skierowany przez kaskadowy oryginalny zestaw reguł, który powoduje, że wszystkie elementy div są białe. Jednak ma również identyfikator, więc możesz teraz celować w ten element indywidualnie za pomocą #hello  {color: # 000000;}. Przesłoni to kolor tego pojedynczego elementu div i zmieni go na czarny (# 000000 
jest szesnastkowo dla czarnego). Pozostałe elementy div pozostają nienaruszone, więc pozostają białe. 
 
<p id = "hello" style = "color: # 000000;"> Cześć wszystkim, którzy przeczytali ten akapit! </ p> 

 

Dowiesz się więcej o atrybucie ID w dalszej części książki, ponieważ ma on specjalną funkcjonalność. Ta książka zignoruje element stylu i jego atrybut, a zamiast tego skupi się na pomocy w stworzeniu kodu CSS w osobnym pliku. Służy to dwóm celom: pomaga uporządkować wszystko i umożliwia wprowadzanie zmian w sposobie, w jaki coś wygląda przez edycję pojedynczego pliku, zamiast zm 

ieniać odniesienie w każdym pliku (co może być czasochłonne, zwłaszcza jeśli kilkaset stron). 

 

Załóżmy, że masz trzy elementy div, ale chcesz zastosować kolor tła tylko do jednego z nich. Jest to trudne, ponieważ użycie div w zestawie reguł automatycznie stosuje styl do wszystkich trzech elementów. Zamiast tego możesz nadać temu divowi nazwę w postaci atrybutu ID (unikalna nazwa, którą możesz podać tylko raz w dokumencie), na przykład id = "hello", a następnie ustaw ten identyfikator w pliku CSS za pomocą #hello w miejsce div. Znak funta przed wartością informuje przeglądarkę, że używasz  identyfikatora. Wynikiem powinien być unikalny styl elementu div, który korzysta z identyfikatora, do którego istnieje odwołanie. To wspaniałe, że możesz kierować poszczególne elementy, gdy próbujesz zastosować styl na stronach swojej witryny; Może to jednak zwiększyć Twoje wyzwania, jeśli chcesz kierować na kilka niepowiązanych elementów. W tym przypadku możesz użyć klasy. Ta sama zasada obowiązuje: przypisujesz class = "hello" do wszystkich elementów, które chcesz, a następnie celuj w klasę w 

selektor za pomocą .hello. Zauważ, że tym razem masz okres zamiast znaku funta. Trzeba pamiętać o CSS, ponieważ używa on elementów i atrybutów w dokumencie HTML jako punktu odniesienia, dzięki czemu przeglądarka wie, gdzie powinny pojawiać się style w zewnętrznym pl iku. Rysunek ilustruje sposób działania kaskady CSS oraz sposób kierowania na poszczególne elementy. Treść dokumentu zawiera trzy elementy div. Celujesz w te elementy, używając jednej reguły stylu, aby wszystkie były białe (#FFFFFF jest szesnastkowe dla białego, jak zobaczysz później). Jeden z elementów div ma atrybut ID, który nadaje mu identyfikator "cześć". W tej chwili ten element pozostaje biały, ponieważ jest div i został skierowany przez kaskadowy oryginalny zestaw reguł, który powoduje, że wszystkie elementy div są białe. Jednak ma również identyfikator, więc możesz teraz celować w ten element indywidualnie za pomocą #hello {color: # 000000;}. Przesłoni to kolor tego pojedynczego elementu div i zmieni go na czarny (# 000000 

jest szesnastkowo dla czarnego). Pozostałe elementy div pozostają nienaruszone, więc pozostają białe. 



Jak mogę używać obrazów i mediów? 

Zakończyliśmy naszą wycieczkę na temat stosowania CSS do projektowania Twojej strony internetowej 

i prawdopodobnie masz coś, co wygląda na przyzwoite. Jedynym problemem jest to, że nie 

uwzględniliśmy jednego istotnego elementu projektu, który daje twojej stronie nieco więcej głębi i 

faktury (więcej niż garść kolorów, w każdym razie). Co jeszcze nie dodaliśmy? Obrazy i multimedia 

oczywiście! Posiadanie zdjęć w projekcie może nadać witrynie znacznie więcej wizualnej atrakcyjności, 

a także może sprawić, że Twój projekt będzie wyglądał mniej boxy i nijakie. Posiadanie obrazów jest 

istotnym składnikiem internetu, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się użyć tekstur, kafelków, 

obrazów tła (ogromnych, które pokrywają całą stronę lub małych, które mieszczą się w pudełku), czy 

nawet jeśli chcesz mieć logo lub ilustracje do towarzyszyć tekstowi (może po prostu pokaz slajdów ze 

zdjęć zrobionych aparatem fotograficznym). Niezależnie od tego, czy chcesz utworzyć Aby obraz 

wyglądał inaczej lub utworzyć prezentację wideo lub audio, ten rozdział zawiera przegląd 

najważniejszych informacji. W tej części omówimy następujące tematy: 

  Tworzenie i używanie obrazów w ramach projektowania witryn 

  Dostępne języki wyświetlania obrazu i multimediów 

  Formaty audio i wideo, z których możesz korzystać na swojej stronie internetowej 

 

Przesuwając piksele 

Praca z obrazami i multimediami jest jednym z elementów projektowania stron internetowych, który 

naprawdę boli wielu ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, ogromna liczba osób jest naprawdę dobra w tworzeniu 

solidnego kodu (możesz być jednym z nich teraz, gdy znasz podstawy HTML i CSS), ale tworzenie 

obrazów jest zwykle zarezerwowane dla osób posiadających rzadki dar tworzenia grafiki. Zdarzyło mi 

się być wśród tłumu ludzi z takim samym poziomem umiejętności tworzenia grafiki, jak sześciolatek z 

paczką kredek, ale (tak jak wciąż mówię sobie i mówię ci teraz), nie martw się, jeśli nie jesteś w stanie 

stworzyć obrazów, których potrzebujesz stronie internetowej. Podczas gdy ci z was, którzy mają 

szczęście być dobrymi w robieniu zdjęć, uznają tą część jako  dość prosty. Ta część  wyjaśnia, w jaki 

sposób reszta z nas, którzy nie mają żadnych lub ograniczonych możliwości graficznych, mogą 

wzbogacić nasze strony internetowe o multimedia i obrazy bez poświęcania naszego projektu wielkim 

bogom pikselom. 

Formaty online 

Ogólnie rzecz biorąc, media wizualne w Internecie dzielą się na trzy rodzaje formatów: obrazy (które 

oczywiście świetnie nadają się do uzupełniania stylu i mogą być używane w strukturze lub jako tło dla 

stylu), audio (które jest idealne dla wszystkich fanów podcastingu lub mówicie o czymś niesamowitym, 

co widzieliście w tym tygodniu w Internecie) i wideo (przydatne do stworzenia własnej miniaturowej 

stacji telewizyjnej i emisji zdjęć kota na żywo przez kamerę internetową). Ponieważ obrazy, audio i 

wideo mają różne formaty używane w Internecie, poświęcam trochę czasu na wyjaśnianie różnych 

wyborów i ogólnych różnic między nimi, więc możesz wybrać format najlepiej odpowiadający Twoim 

potrzebom. Pamiętaj, że możesz skończyć używając różnych formatów dla różnych zadań. 

Formaty obrazów 

Z setek, a może nawet tysięcy istniejących formatów obrazu, skupimy się tutaj na trzech najczęściej 

używanych w Internecie. Formaty obrazów, które oglądamy to GIF (Graphics Interchange Format), 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) i PNG (Portable Network Graphics), a te pokazano na rysunku 

6-1. Wszystkie te formaty mają natywne wsparcie w przeglądarkach. Ponieważ każdy z tych trzech 



formatów ma swoje unikalne wady i zalety i jest lepszy w przypadku niektórych zadań niż inne, 

przyjrzymy się, kiedy należy użyć każdego z nich, i możesz zdecydować, co najlepiej pasuje do Twoich 

potrzeb najlepiej dla każdego obrazu musisz uwzględnić. 

GIF 

Format GIF (Graphies lnterchange Format), format obrazu stworzony przez CompuServe w 1987 roku, 

stał się jednym z podstawowych sposobów wyświetlania obrazów w Internecie ze względu na jego 

zdolność do skutecznego kompresowania obrazów. Format GIF zawiera podstawową przezroczystość, 

chociaż jej przezroczystość nie jest tak skuteczna jak PNG, ponieważ GIF nie pozwala na przezroczystość 

częściowych pikseli lub ich nie ma. Format GIF obejmuje także obsługę animacji, która do dziś jest 

głównym powodem korzystania z plików GIF. Zużycie GIF spadło w ciągu ostatnich lat, ponieważ lepsze 

formaty (mianowicie PNG) okazały się oferować wyższy poziom przejrzystości, ponad 256 kolorów 

(ograniczone kolory to główny problem GIF) i lepszą kompresję (co oznacza mniejsze rozmiary plików). 

GIF byłby dobrym wyborem, jeśli chcesz dodać kilka podstawowych obrazów, takich jak jednolite 

kolory tła lub podstawowe obrazy, użyć punktorów lub stworzyć animowany obraz bez użycia czegoś 

takiego jak Flash; w przeciwnym razie istnieją lepsze formaty, które należy wziąć pod uwagę. Oto kilka 

okazji do użycia obrazów GIF: 

  Podstawowe animacje niewymagające interaktywności Flash 

  Emotikony, takie jak buźka, na forach i czatach 

  Obrazy, które używają płaskich kolorów lub braku szczegółowej tekstury 

  Obiekty clipart i grafika, które wymagają szerokiej obsługi produktu 

Animowane GIF Tworzenie animacji w Internecie jest jednym z tych kontrowersyjnych obszarów. Z 

jednej strony, dodanie animacji do strony internetowej może nadać temu efektowi dodatkowy efekt, 

który sprawi, że Twoja witryna będzie wyglądać interesująco. Z drugiej strony animacja może być 

rozpraszająca, denerwująca, a w niektórych przypadkach odciągać użytkowników od Twojej witryny. 

Jeśli wykluczysz ogólną animację zawartą w filmach, większość animacji w sieci reklamuje się (aby 

przedstawić wiadomość w sekwencji kroków) lub ulepsza witrynę w postaci dziwacznego ruchu lub 

wydarzenia. Wśród najpowszechniejszych z tych ulepszeń są emotikony, te małe buźki, które dostajesz 

w komunikatorach, forach i innych sieciach społecznościowych. Chociaż oczywiście emotikony mogą 

być statyczne, jeśli rzeczywiście sprawisz, że Twoja twarz się uśmiechnie lub mrugniesz, ta subtelna 

animacja daje trochę więcej, co w gruncie rzeczy powinno być ograniczeniem twojego wykorzystania 

do animowanych GIF-ów. Powinni być subtelne, nigdy nie narzucające się, rozpraszające, a przede 

wszystkim irytujące. 

JPEG 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) pozostaje jednym z najczęściej używanych formatów 

graficznych w Internecie, a jego główną zaletą jest możliwość wyświetlania dużych obrazów z małymi 

rozmiarami plików. Od czasu pojawienia się jest popularny w fotografii. Podczas gdy GIF ma tę wadę, 

że obsługuje tylko małą paletę 256 kolorów, pliki JPEG mogą zawierać pełną gamę kolorów w zależności 

od potrzeb obrazu. Jednym z wad formatu JPEG jest metoda kompresji. Ze względu na sposób, w jaki 

zmniejsza on rozmiary plików, sam obraz może zostać zniekształcony lub skończyć z pikselowym 

wyglądem. Jeśli chcesz mieć dobrą obsługę kolorów, a twoje obrazy nie wymagają przezroczystości, 

możesz użyć formatu JPEG. Ponadto JPEG jest świetny, jeśli potrzebujesz niewielkich rozmiarów plików 

i nie musisz tracić jakości, aby obrazy działały dla użytkowników z powolnymi połączeniami. Jeśli 

potrzebujesz wysokiej jakości obrazy, możesz zamiast tego użyć formatu PNG. Oto kilka okazji do 

wykorzystania obrazów JPEG: 



  Grafika, którą chcesz zaprezentować dzięki szerokiej obsłudze produktów 

  Złożone projekty, których chcesz użyć do tła strony internetowej 

  Prace fotograficzne, które chcesz zoptymalizować pod kątem małych rozmiarów plików 

  Gradienty, grafika liniowa i inne obrazy, w przypadku których nie będzie dalszej edycji  
 
PNG 
 
PNG (Portable Network Graphics) to jeden z nowszych formatów graficznych w Internecie i ma zalety 
zarówno w formacie GIF, jak i JPEG. W porównaniu z plikami GIF, PNG może osiągnąć mniejsze rozmiary 
plików i ma szerszy zakres wsparcia dla przejrzystości. W przeciwieństwie do formatu GIF ma szeroką 
gamę kolorów; zamiast 8-bitowych (256) kolorów, przed kompresją obsługuje kolory 24-bitowe do 48-
bitowych. Ponadto używa bezstratnej metody kompresji, co oznacza, w przeciwieństwie do JPEG, że 
nie poświęcisz jakości obrazu, aby zmniejszyć rozmiary plików. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, 
jeśli zamierzasz stale edytować obrazy, ponieważ po każdym zapisaniu obraz nie będzie się pogarszał. 
PNG ma jednak pewne wady. Nie obsługuje animacji takich jak GIF, a jej własna warstwa 
przezroczystości alfa nie jest obsługiwana poprawnie w programie Internet Explorer 6. Ponadto, w 
przeciwieństwie do JPEG, nie ma prawie powszechnego zastosowania w aparatach fotograficznych, 
telefonach komórkowych, kamerach internetowych i innych urządzeniach, które mogą być używane. 
używane do robienia zdjęć do zdjęć. Oto kilka okazji do użycia obrazów PNG: 

 Fotografia w wysokiej rozdzielczości, w której ważna jest jakość  

 Logo, reklama (nieimponowana) i obrazy tekstowe  

 Efekty przezroczystości wymagające subtelnego użycia odcieni  

 Złożone i szczegółowe obrazy, które wymagają zachowania jakości 
Jako szybki podgląd tego, co zostało wyjaśnione w poprzednich częściach, rysunek 6-2 porównuje trzy 
najczęściej używane formaty obrazów i przegląd ich omówionych zalet, aby pomóc Ci dokonać wyboru. 
Praca z Obrazami 
 
Jakie obrazy są ważne przy tworzeniu strony internetowej? Oczywiście, twoja strona będzie 
potrzebować jakiegoś logo, a jeśli chcesz zareklamować swoją stronę, być może zechcesz stworzyć 
baner dla ludzi, którzy będą linkować do twojego projektu. Oprócz logo, przyjrzymy się faviconom 
(które nadają Twojemu projektowi bardziej unikalną tożsamość) i dodamy te małe usprawnienia, które 
sprawiają, że twoja strona internetowa jest pełna. Szybko zauważymy również wzrost oferty 
internetowej grafiki, takiej jak SVG, ponieważ będą one miały dużą rolę do odegrania w przyszłości 
grafiki internetowej. Co najważniejsze, przyjrzymy się, jak tworzyć własne obrazy i media, nawet jeśli 
masz ograniczone umiejętności i gdzie możesz kupić gotowe obrazy. Gotowe fotografie i multimedia 
często mogą być bardzo przydatne, jeśli jesteś leniwy lub chcesz profesjonalnie wyglądać i 
wykorzystywać dzieła sztuki wykonane przez kogoś innego. 
 
Tworzenie i edycja zdjęć 
Tworzenie niesamowitej grafiki to jedna z dziedzin projektowania stron internetowych, która mi 
umyka, a ja jestem całkowicie zazdrosny o każdego, kto potrafi władać Photoshopem i kończy się 
czymś, co wygląda jak należy w filmie Pixar. Jednak dla tych z Państwa, którzy mogą produkować 
własne obrazy, korzyści, jakie dajecie swojej stronie internetowej, są ogromne, a efekt tworzenia 
wysokiej jakości obrazów jest wart poświęcenia czasu i wysiłku. Korzystając z edytora obrazów, możesz 
tworzyć i używać wielu różnych rzeczy na swojej stronie internetowej: 

  Logo: pokazuje Twoją tożsamość (i markę) w Internecie 

  Reklama: Promuj swoją stronę za pomocą banerów, tak jak w całej sieci. 

  Tła: te najpopularniejsze obrazy na stronie internetowej podkreślają kontekst i kontekst. 

  Grafika liniowa: grafika liniowa zazwyczaj odnosi się do obramowań, separatorów lub innych 
sposobów rozkładania zawartości w celu ułatwienia czytania. 

  Zrzuty ekranu: Te zdjęcia aplikacji lub komputerów pokazują produkty i usługi. 



  Zdjęcia i grafika: zrobione zdjęcia lub wykonane przez nich zdjęcia zwykle pojawiają się w 
galeriach. 

  Ikony: Łatwo je rozpoznać i zrozumieć, ikony są świetne do wizualnych punktów odniesienia. 

  Efekty specjalne: Chcesz rozkwitać na swojej stronie? Zrób zdjęcia, które przyciągną wzrok 
gości. 

  Tekst nagłówka: Aby obejść ograniczenia czcionek w sieci, możesz użyć obrazów tekstu. 

  Przyciski: Za pomocą przycisków obrazu możesz ominąć nudne ustawienia domyślne 
przycisków wprowadzania. 

 Portrety: są to obrazy przedstawiające zdjęcia profilowe w sieciach społecznościowych. 

  Przekierowania: są to ikony lub logo sieci społecznościowych, które prowadzą do Twojego 
profilu online. 

  Sprites: Te obrazy są zgrupowane razem dla efektów najazdu, aby zaoszczędzić mnóstwo 
plików. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu własnych obrazów, możesz znaleźć sobie odpowiednią książkę 
na temat korzystania z konkretnego pakietu oprogramowania. Edycja obrazu i używanie 
oprogramowania do tworzenia obrazów zależy od specjalistycznego oprogramowania (edytorów 
obrazu), a ponieważ ta książka nie koncentruje się na konkretnych produktach, możesz poświęcić 
trochę czasu na naukę tworzenia i edycji grafiki przy użyciu innego tytułu w celach informacyjnych . 
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz znaleźć wiele wspaniałych przykładów tego typu obrazów w 
Internecie. Jedną z wielkich zalet Internetu jest to, że dostępnych jest wiele darmowych samouczków, 
które poprowadzą cię do stworzenia obrazu twojego wyboru (choć nadal będziesz musiał nauczyć się 
korzystać z edytora obrazów). 
 
Budowanie logo 
 
Ze wszystkich różnych rodzajów obrazów, które możesz wytworzyć, najważniejszym i rozpoznawalnym 
elementem jest to, że na wszystkich stronach Twojej witryny powinien znajdować się logo. Ponieważ 
poświęciłem sporo czasu na wyjaśnianie znaczenia marki i tożsamości, powinieneś zdawać sobie 
sprawę, że Twoja tożsamość to sposób, w jaki ludzie postrzegają Cię w sieci; z tym będziesz regularnie 
kojarzony. Dlatego wyglądanie atrakcyjnie i posiadanie logo, które dobrze reprezentuje Ciebie, może 
być różnicą między wyglądem profesjonalnym a tym, że Twoi goście wyglądają gdzie indziej ze względu 
na amatorskie uczucie, jakie może wywoływać. W sieci dostępne są trzy rodzaje logo: tekstowy, 
ikonowy i rozkwitający. Zostały one wyjaśnione w tej sekcji z przykładami popularnych stron 
internetowych, które korzystają z różnych stylów. Po przejrzeniu różnych dostępnych logo powinieneś 
pomyśleć o stworzeniu unikatowego własnego logo do umieszczenia na swojej stronie internetowej 
(jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) 
Tekstowe .Jeśli nie chcesz obrazu w swoim logo i wolisz po prostu używać tekstu w stylu, jest to również 
doskonale; wiele witryn ma logo, które są niczym więcej jak tekstem. Ikony tekstowe są jednym z 
najłatwiejszych do wykonania i używanych na całym świecie przez wiele znanych marek. Podstawą ikon 
tekstowych jest dokładnie to, jak brzmią. Te logotypy są w całości wykonane z tekstu i chociaż może to 
zabrzmieć nudno, z dobrym wykorzystaniem czcionek lub kolorów, możesz sprawić, by logo było 
równie łatwe do zapamiętania, jak coś, co zawiera dużo delikatnej pracy. Po prostu za pomocą 
narzędzia do pisania w edytorze graficznym z przezroczystym tłem pozwoli Ci zrobić obraz. Aby ją 
rozjaśnić, możesz użyć czegoś w rodzaju gradientu lub kolorowych liter. Możesz nawet, być może, 
pozycjonować znaki w wyjątkowy sposób. 
Ikoniczne. Ikonowe logo używają tych samych technik, co tekstowe, z wyjątkiem pojedynczego obrazu 
(lub ikony), aby dodać wizualną reprezentację do logo. Chociaż można używać obiektów clipart i ikon 
giełdowych, możesz napotkać trudności w uzyskaniu harmonijnej ikony i tekstu w swoim logo, więc 
logo nie wygląda tak, jakbyś wciągnął coś niezwiązanego z obrazem. Jeśli chcesz użyć jednego z 
ikonizowanych logo, zacznij od ikony tekstowej i dodaj ikonę, która pasuje do wzoru później (im jest 
ciekawsza, tym lepiej). Jeśli zamierzasz użyć ikony, musisz upewnić się, że ikona nie jest używana w 



innym miejscu, ponieważ Twoje logo może zostać pomylone z witryną należącą do kogoś innego, co 
może być katastrofalne! 
Rozkwitające .Rozkwitające logo idą o krok dalej i wymagają największej uwagi i uwagi. Biorą 
zindywidualizowane logo i dodają ulepszenia, które poprawiają artystyczny efekt logo. Jeśli 
produkujesz je dla siebie, prawdopodobnie będziesz potrzebować graficznego projektanta lub 
artystycznego przyjaciela, który pomógłby Ci, gdybyś nie był doświadczonym graficznie. Większość 
witryn internetowych używa tekstowych lub ikonizowanych logo, które są stosunkowo proste. 
Rozkwitające logotypy mają niepowtarzalny klimat na swój temat, ale generalnie są używane, gdy 
strony internetowe wymagają zupełnie wyjątkowego doświadczenia lub projektów, które mają wyjść 
poza sferę typografii. Jeśli jeszcze nie stworzyłeś własnego logo, miejmy nadzieję, że niektóre z tych 
przykładów dały ci inspirację. Pamiętaj, że nie musisz mieć logo, jeśli tworzysz osobistą stronę 
internetową; możesz po prostu napisać jakiś tekst. Jeśli zamierzasz mieć bardzo rozpoznawalną markę 
lub prowadzić działalność gospodarczą, możesz zainwestować trochę czasu w tworzenie własnego logo 
(lub w stworzenie dla ciebie profesjonalnie), aby ludzie kojarzyli Twoją witrynę, produkty, i usługi z 
tobą! Bądź kreatywny i pomysłowy dzięki swojemu logo i znajdź coś, co będzie działać z Twoją obecną 
stroną internetową pod względem kolorów, tekstu i rozmiaru. Po zbudowaniu logo, niezależnie od 
tego, jak będzie wyglądać, ludzie będą go z czasem kojarzyć. 
 
Kolekcje fotografii 
Co robisz, gdy nie jesteś zbyt dobry w robieniu zdjęć, dźwięku lub filmów, ale jesteś w stanie 
przynajmniej edytować coś w podstawowym zakresie? Cóż, jedną rzecz, którą powinieneś rozważyć, 
jeśli nie możesz, nie chcesz lub nie masz czasu, jest clip art lub kolekcje zapasów. Uzyskiwanie gotowych 
obrazów i multimediów to doskonały i opłacalny sposób na to, aby Twoja witryna wyglądała ładnie, nie 
wiedząc, jak tworzyć obrazy, wideo lub audio (musisz je jednak edytować). Chociaż zazwyczaj można 
kupić paczki z grafiką i mediami w magazynie, należy zachować ostrożność, ponieważ wielu dostawców 
zezwala na używanie, ale nie rozpowszechnianie ich dzieł. To ograniczenie pozostawia cię z 
problemem, ponieważ kiedy umieszczasz obrazy w Internecie, skutecznie umieszczasz je w celu 
dystrybucji. Chociaż nie można obejść tego ograniczenia, okaże się, że Twoimi nowymi najlepszymi 
przyjaciółmi będą słowa takie jak "royalty free", "public domain" lub "creative commons", ponieważ 
dają one bardziej elastyczne prawa do tego, co możesz zrobić z przedmioty, których chcesz użyć. 
Dostępne są różne rodzaje grafiki i nośników: 

  Clipart: Te obrazy są ogólnie niskiej jakości i kreskówkowe. Często można kupić ogromne 
paczki z grafikami zawierającymi dziesiątki lub setki tysięcy obrazów (może nawet miliony) i są 
one najczęściej używane w prezentacjach lub witrynach skierowanych do małych dzieci. 

  Grafika wektorowa: Wykorzystywana przede wszystkim w tłach, kwiatach, grafikach 
specjalistycznych i ikonach, grafika wektorowa to wysokiej jakości wersje clipartów stworzone 
z myślą o zapewnieniu profesjonalizmu. Są to najczęstsze typy grafik zakupionych do 
projektowania stron internetowych. 

 Kolekcje fotografii: Te wizerunki zrobili kamerami i opierają się w prawdziwym życiu. Na 
przykład można uzyskać obrazy budynków, zachodów słońca lub zwierząt - praktycznie 
wszystko, co może zrobić fotograf. Różnią się one od grafiki wektorowej, która jest generalnie 
stworzona przez człowieka. 

  Klipy audio: Oczywiście kolekcje zdjęć nie kończą się na zdjęciach; możesz uzyskać audio 
fragmenty dźwięków, które można znaleźć w prawdziwym świecie. Znajdziesz wszystko, od 
ptasich dźwięków i gwizdków pociągu, aż po pełnowymiarowe hollywoodzkie klipy dźwiękowe 
wykonane za pomocą orkiestr i drogiego sprzętu komputerowego. 

  Materiał filmowy: Z biegiem lat wiele firm produkcyjnych zebrało dużo materiału wideo na 
temat zwierząt na wolności, ludzi na ulicy i wielu różnych scen, zarówno prawdziwych, jak i 
animowanych, i możesz wykorzystać ten materiał do prezentacji multimedialnych i filmy. 

Wspomniano już o twórczych wspólnych rzeczach, gdy mówię o pisaniu treści, a te same zasady 
odnoszą się do obrazów. Możesz edytować i używać dzieła, tak długo, jak inni mogą z niego korzystać. 



Jeśli zamierzasz bezpośrednio lub pośrednio zarabiać na obrazach lub multimediach (takich jak 
korzystanie z nich w reklamach), musisz upewnić się, że licencja (jeśli taka istnieje) pozwala ci użyć tego 
obrazu do celów komercyjnych. Domena publiczna jest kolejną wielką odlewnią obrazów, ponieważ 
rzeczy w domenie publicznej są wolne od praw autorskich i dlatego mogą być używane do wszystkiego 
bez ograniczeń, co oznacza, że nie masz żadnych zasad do naśladowania, i możesz ich używać w 
dowolnym celu. Pasuje do ciebie (choć znalezienie obrazów domeny publicznej może być trudniejsze). 
Poniższe witryny oferują wolną, ogólnodostępną lub kreatywną zawartość obrazu wspólnego, która 
może Ci pomóc w wyszukiwaniu dobrych zdjęć do wykorzystania w ramach projektu (oczywiście, że 
będą miały zastosowanie licencje): 
 

 
 
Ostatnim i prawdopodobnie najważniejszym miejscem, w którym możesz szukać obrazów, są tantiemy. 
Chociaż istnieją wolne miejsca w sieci, które umożliwiają pobieranie i używanie obrazów, większość 
dobrej jakości zdjęć znajduje się na stronach, które umożliwiają kupno paczki kredytów, i można użyć 
tych kredytów, aby uzyskać obrazy. Ten proces jest prosty, łatwy i dość tani. Poniższe witryny oferują 
bezpłatne lub płatne zdjęcia royalty free: 
 

 Big Stock Photo: http://www.bigstockphoto.com/ 

  Corbis: http://www.corbis.com/ 

  Fotolia: www.fotolia.com 

  Getty Images: http://www.gettyimages.com/ 

 iStockPhoto: http://www.istockphoto.com/ 

  Jupiter Images: http://www.jupiterimages.com/ 

 Photos.com: http://www.photos.com/en/ 

  PunchStock: http://www.punchstock.co.uk/ 

 Shutterstock: http://www.shutterstock.com/ 

  Stock.xchng: http://www.sxc.hu/ (free) 

  StockXpert: http://www.stockxpert.com/ 
 
W żadnym wypadku nie wolno po prostu robić zdjęć ze strony internetowej lub wyszukiwarki obrazów 
Google i używać ich w ramach własnej witryny internetowej: kwalifikuje się to jako naruszenie praw 
autorskich i można uzyskać poważne problemy prawne z tym związane. Powinieneś także unikać 
łączenia na gorąco, to znaczy, zamiast robić zdjęcie, osadzasz obraz w swojej witrynie i łączę się z 
zasobem na innej stronie. Łączenie w trybie gorącym jest jedną z najgorszych praktyk w Internecie, 
ponieważ kosztuje wiele stron internetowych o dużej przepustowości, a mimo że zdjęcie nie zostało 
fizycznie wykonane, użycie obrazu chronionego prawami autorskimi za pośrednictwem gorącego linku 
nadal narusza prawo autorskie, gdy nadawana jest bez pozwolenia. To, co sprawia, że strony wolne od 
opłat są tak wielkie, że po zakupie obrazu, masz niewyłączne prawo do wielokrotnego użycia go (o ile 
nie próbujesz odsprzedać go lub w inny sposób naruszyć warunki licencji zakupu). Większość 
profesjonalistów używa fotografii seryjnej, jeśli ich umiejętności edytorskie nie są wystarczająco dobre, 
aby uzyskać pożądane wyniki lub jeśli chcą po prostu szybkiego obrazu. Jeśli nie możesz znaleźć obrazu, 
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który Ci się podoba z tych zasobów, być może będziesz musiał zapłacić komuś, kto wyprodukuje dla 
ciebie obraz, a to może stać się dość kosztowne. Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko obrazu (takiego 
jak audio i wideo), poniższe witryny oferują bezpłatne lub płatne bezpłatne nośniki, które są 
licencjonowane w podobny sposób do obrazów: 
 

  Corbis Motion: http://www.corbismotion.com/ 

  NeoSounds: http://www.neosounds.com/ 

 Pond5: http://www.pond5.com/ 

  PremiumBeat: http://www.premiumbeat.com/ 

  RevoStock: http://www.revostock.com/ 

  Darmowe muzyka: http://www.royaltyfreemusic.com/ 

  StockMusic: http://www.stockmusic.net/ 

  The Music Bakery: http://musicbakery.com/ 

  Thought Equity Motion: http://www.thoughtequity.com/ 
 
Ikony Favicons i Apple 
 
Teraz już wiesz, jak zrobić logo i masz kilka podstawowych pomysłów na to, jakie rodzaje grafiki możesz 
wykonać. Jeszcze jedną rzeczą, którą musimy stworzyć, jest to, co jest powszechnie znane jako favicon. 
Favicon to plik ikon o wymiarach 16 na 16 pikseli. Teraz możesz się zastanawiać, co to ma wspólnego z 
projektowaniem stron internetowych. Współczesnym trendem w przeglądarkach internetowych jest 
umożliwienie dostosowania ikony wyświetlanej zarówno na pasku adresu (przed adresem URL), jak i 
na karcie, na której jest otwierana witryna. Ta mała reprezentacja obrazu jest domyślnie tylko nudnym 
obrazem. przeglądarkę, ale możesz zrobić własną! Po utworzeniu ikony 16 na 16 pikseli możesz 
utworzyć link do niej w sekcji head witryny, a przeglądarka zauważy, że ikona jest dostępna i zostanie 
wyświetlona na ekranie. Chociaż możesz się zastanawiać, jak ważne są takie małe obrazy, odpowiedź 
może Cię zaskoczyć. Favicons, w ich rdzeniu, mogą być proste, ale ich wpływ na użytkownika 
końcowego jest subtelny i potężny. Jeśli masz szczęście, że twoja strona internetowa została oznaczona 
zakładką przez odwiedzających, ikona zostanie zapisana w pamięci podręcznej wraz z adresem strony 
internetowej, więc posiadanie Unikalne logo pozwoli Twojej witrynie wyróżnić się na liście witryn z 
zakładkami. Favicon nie tylko korzysta z zakładek, ale służy także celom wielozadaniowości i otwierania 
kilku okien, ponieważ oczywiście podczas nawigacji między kartami znalezienie Twojej witryny jest 
znacznie łatwiejsze, jeśli ma obraz umożliwiający jej identyfikację. Podczas gdy większość ludzi zna 
favikony, nie wszyscy są tego świadomi system do dodawania ikon do iPhone'a i iPoda Touch! Jeśli 
wiesz, że masz odwiedzający, którzy mogą dodać zakładkę do twojej witryny na swoich urządzeniach 
Apple, proces jest identyczne, z wyjątkiem tego, że używasz obrazu PNG o wymiarach 58 na 58 pikseli 
zamiast ikony 16 na 16 pikseli. 
 
Tworzenie favicons 
 
Jak chcesz dodać favicon do swojej witryny? Cóż, proces jest naprawdę prosty zarówno dla faviconów, 
jak i ikon urządzeń Apple. Po utworzeniu obrazów wystarczy, że umieścisz poniższy kod w tagach head 
swojej witryny (musisz dodać to na każdej stronie, na której ma się pojawiać): 
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico" /> 
<link rel="apple-touch-icon" href="/images/apple.png" /> 
Po utworzeniu favikona dla swojej witryny powinieneś zapisać, przesłać i wypróbować stronę z nowo 
dodanymi ikonami, aby upewnić się, że działają poprawnie (favicon powinien pojawić się w pasku 
adresu). Podczas gdy favicon może używać rozszerzenia innego niż ICO (jeśli martwisz się o używanie 
edytora ikon lub po prostu go nie masz), powinieneś pamiętać, że niektóre przeglądarki, w tym 
wszystkie wersje Internet Explorera, nie będą zwracać uwagi lub poprawnie renderuj inne formaty. 
Dlatego zaleca się upewnić, że jest to właściwy plik ikony. Niektóre osoby wolą mieć także plik 
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favicon.ico w katalogu głównym swojej witryny bez odnośnika, ponieważ większość przeglądarek 
będzie aktywnie wyszukiwać plik bez pytania 
 
Języki graficzne w użyciu 
 
Podczas tworzenia obrazów do samej sieci można zrobić to w dowolnym konwencjonalnym edytorze 
obrazów, tworząc dynamiczną grafikę 2D lub 3D dla sieci. Nastąpił wzrost liczby tych obrazów, które są 
produkowane na żądanie przy użyciu specjalnego kodu strukturalnego. Zasadniczo, w taki sam sposób, 
w jaki używasz HTML do opisu struktury treści w Internecie, możesz użyć jednego z tych języków, aby 
opisać, jak powinien wyglądać obraz. Chociaż ta koncepcja jest dość stara w sieci, przyjęcie tych 
formatów było dość powolne. Potencjalne zastosowania tych formatów graficznych obejmują 
tworzenie elementów "w locie", takich jak wykresy, wykresy i osie czasu, które zależą od danych 
wprowadzanych przez użytkownika: 

  SVG: skalowalna grafika wektorowa jest standardem otwartym (i ulubionym w branży), który 
umożliwia tworzenie grafiki 2D za pomocą kodu XML. Obsługa SVG jest ograniczona w 
przeglądarkach, ale pozostaje najpopularniejszym formatem graficznym w Internecie i 
odniosła sukces na stronach takich jak Wikipedia. Wersja 1.2 jest najnowszą wersją i zawiera 
wsparcie dla niektórych urządzeń mobilnych. SVG pozwala na rysowanie dynamiczne, 
animowane, a nawet interaktywne. Łatwo się nauczyć, a aby zwiększyć wsparcie dla formatu, 
stworzono wtyczki dla przeglądarek, w tym Internet Explorera, takich jak odtwarzacz Renesis. 

  VML: Vector Markup Language był oryginalnym twórcą trendów do dynamicznego tworzenia 
grafiki w Internecie za pośrednictwem XML. Choć nie jest tak popularny jak SVG, nauka jest 
prosta. VML jest obsługiwany w przeglądarce Internet Explorer od wersji 5, co oznacza, że ma 
dość wysoki wskaźnik popularności na rynku (być może równy SVG). Google, w celu 
zwiększenia kompatybilności, wykorzystuje VML do swojej usługi mapowania w Internet 
Explorer i SVG w innych przeglądarkach, choć może to nie być wymagane w przyszłości, 
ponieważ SVG zyskuje na popularności. 

  X3D: X3D jest następcą oryginalnego języka modelowania 3D Virtual Reality Modeling 
Language (VRML), jest podstawową metodą tworzenia obiektów 3D natywnie w Internecie. 
Koncepcja posiadania środowiska 3D może zyskać na popularności dzięki usługom takim jak 
SecondLife, ale niefortunna prawda jest taka, że ani VRML, ani X3D nie widziały wiele na drodze 
do sukcesu w nakłanianiu ludzi do kodowania za pomocą tego. Obsługa przeglądarki dla języka 
VRML zasadniczo nie istnieje, więc nie należy oczekiwać, że użytkownicy będą mogli korzystać 
z treści 3D bez wtyczki, aby umożliwić jej funkcjonowanie w przeglądarce. 

 XAML: Chociaż SVG jest nowoczesnym standardem we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem 
Internet Explorera, Microsoft wydał własny język oparty na XML, zdolny do tworzenia obrazów 
wektorowych zwanych Extensible Application Markup Language (XAML). XAML pozwala na 
tworzenie obrazów wektorowych podobnych do SVG (jak również aplikacji internetowych 
.NET) dla Internet Explorera lub innych przeglądarek obsługujących Silverlight. Ponieważ 
obsługa wtyczek dla Silverlight jest umiarkowana i ma podstawowe wsparcie dla systemów 
Mac i Linux, XAML jest prawdziwym konkurentem dla SVG. Jednak XAML jest czasem uważany 
za nieco trudniejszy do opanowania. W przeciwieństwie do SVG, XAML jest w stanie generować 
obrazy 3D (dodatkowa zaleta). 

 
Mass Multimedia 
 
Teraz, gdy masz zdjęcia, a chcesz zrobić coś nieco chłodniejszego i żywszego, oczywistym rozwiązaniem 
jest dodanie trochę animacji lub multimediów do swojej witryny. Podczas gdy możesz dodawać efekty 
specjalne i inne fajne rzeczy, które sprawiają, że twoja strona internetowa odbija się od zabawy za 
pomocą JavaScript, ogólne sposoby wykorzystania multimediów lub efektów specjalnych w 
projektowaniu stron internetowych to albo oferowanie filmów i audio bezpośrednio z strona 



internetowa, na przykład link do pliku MP3 lub osadzenie domyślnego odtwarzacza na stronie, lub za 
pomocą jednego z formatów utworzonych celowo w celu dodania do projektu elementów 
multimedialnych, takich jak dobrze znany format Adobe Flash lub jego nowsze wersje. nadchodzący 
konkurent Microsoft Silverlight. Przyjrzymy się korzyściom i zastosowaniom każdego formatu w celu 
zapewnienia multimediów i wyjaśnimy, kiedy należy i nie należy ich używać. 
 
Języki w użyciu 
 
Dawno temu, przed serwisami takimi jak YouTube, jeśli chciałeś dodać multimedia do strony 
internetowej, byłeś zmuszony użyć specjalnie opracowanej wtyczki, takiej jak te wyprodukowane dla 
Windows Media Player, RealOne Player lub Apple QuickTime. Wymóg ten powodował różnego rodzaju 
problemy ze zgodnością, w których użytkownicy musieli pobierać i instalować wielu odtwarzaczy, aby 
mieć pewność, że mogą oglądać filmy w Internecie. Na szczęście w dzisiejszych czasach, tylko dwa 
formaty zostały ustandaryzowane i promowane w celu wykorzystania zarówno w audio, jak i wideo w 
Internecie. 
 

 Flash: Adobe Flash to platforma multimedialna, którą można zobaczyć w całej sieci, zwłaszcza 
w witrynach wideo, takich jak YouTube. Chociaż Flash (i jego własny język ActionScript) może 
być dość trudny do nauczenia, a do utworzenia plików potrzebny jest specjalny klient, ma on 
największą liczbę aktywnych użytkowników dowolnego języka multimedialnego (z Silverlight 
na drugim miejscu). Co ważniejsze, ma największą penetrację rynku, co oznacza, że więcej osób 
będzie mieć zainstalowany Flash Player i będzie mógł oglądać twoje filmy Flash niż osoby 
używające konkurencyjnych formatów. Flash odniósł również sukces na stronach 
internetowych, które zostały z niego całkowicie utworzone. 

  Silverlight: Microsoft Silverlight jest konkurentem Flasha, ale jest znacznie nowszy w 
momencie jego pojawienia się w Internecie. Podobnie jak Flash, ma wiele funkcji i wymaga 
specjalnego klienta, który jest w stanie wytworzyć wymagane pliki. Jednak ma mniej 
użytkowników i mniejszą penetrację rynku niż Flash, ponieważ mniej osób ma zainstalowaną 
wtyczkę w swocih maszyny. Ponieważ jest produkowany przez firmę Microsoft, został 
dołączony do najnowszych wersji systemu Windows, co pomogło zwiększyć wskaźniki jego 
popularności. Więc możesz zobaczyć, że Silverlight stał się tak popularny jak Flash w 
przyszłości. Język, którego używa, jest mniej więcej taki sam pod względem trudności, więc 
wybór, którego będziesz używać, zależy wyłącznie od twojego osobistego wyboru; wiele osób 
wybiera Flash, ponieważ jest najbardziej rozpoznawalnym graczem w sieci. 

 
Formaty audio i wideo 
 
Tworzenie audio i wideo w Internecie jest skomplikowaną kwestią. Mimo że obrazy mogą być tworzone 
za pomocą wszystkiego, od drogiego Adobe Photoshopa po produkt Paint, który jest dostarczany wraz 
z systemem Windows, a zasoby, które umożliwiają tworzenie od prostych do złożonych obrazów, są 
liczone w tysiącach (np. Wszystkie te artykuły "ucz się rysować") znaleźć w Internecie), tworzenie wideo 
i dźwięku wymaga znacznie więcej umiejętności ze względu na jego dodatkową złożoność. 
Oprogramowanie do produkcji audio i wideo (i obrazów) jest łatwe do zdobycia, a w wielu przypadkach 
podstawowe pakiety są bezpłatne lub kosztują niewiele pieniędzy. 
 

  Adobe Flash (FLV i SWF): Adobe Flash ma swój własny popularny format wideo do 
wyświetlania i przesyłania strumieniowego multimediów przez Internet. Wykorzystywany w 
serwisach takich jak YouTube, Flash odnotował dużą penetrację rynku, zwłaszcza gdy porusza 
się z tyłu popularnej już wtyczki Adobe Flash. Ten format wideo jest zatem zgodny z 
większością komputerów, ale problemem jest obsługa urządzeń mobilnych i przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych do braku wsparcia na różnych urządzeniach. 



  Apple QuickTime (AAC, AIFF, ALAC i MOV): Dzięki wsparciu z takich jak iTunes, iPod i iPhone, 
popularne formaty Apple mają szerokie spektrum kompatybilności zarówno dla urządzeń 
kieszonkowych, jak i stacjonarnych odtwarzaczy multimedialnych. Podczas gdy natywne 
wsparcie dla tych formatów nie jest dostępne w systemie Windows, iTunes, największy na 
świecie internetowy sklep z multimediami, używa AAC i bezstratnego kodeku Apple, aby 
zapewnić wysoką jakość mediów działających na ich bardzo popularnych i dominujących na 
rynku urządzeniach multimedialnych. Dlatego wsparcie dla tego formatu jest opłacalne, 
ponieważ duża część osób przeglądających stronę będzie mogła skorzystać z tego formatu. 

  DivX i XViD (DIVX i XVID): Jeśli chodzi o kompresję multimediów, dwa formaty zyskały 
powszechny i popularny urok. DivX i XViD widziały coraz większą liczbę urządzeń sprzętowych 
i programowych mogących korzystać z ich formatu kodeków, który często jest zawijany w pliki 
AVI (lub inne istniejące formaty wideo). Najlepiej pamiętać o tych dwóch formatach wideo, że 
one zapewniają bardzo wysoki poziom kompresji, zachowując jednocześnie wysoką jakość 
odtwarzania. Należy również zauważyć, że XViD jest oprogramowaniem open source (i 
bezpłatnym), podczas gdy DivX jest prawnie zastrzeżony, a użytkownik musi kupić 
oprogramowanie kodeków, które umożliwia kompresję multimediów. DivX jest jednak bardziej 
popularny z tych dwóch. 

  MPEG (H.264, M4A, MP3, MPG i MP4): MPEG i powiązane funkcje standardów branżowych o 
nazwie MP3 są po prostu najbardziej popularnymi formatami audio i wideo w Internecie. 
Chociaż są one zastrzeżone, jak wiele wymienionych formatów, są one najczęściej używane w 
sieci i dlatego będą najbardziej odpowiednie dla wszystkich. Jako moją osobistą rekomendację, 
jeśli oferujesz audio w formacie MP3 i wideo w M4A (używane w sklepie iTunes), przekonasz 
się, że formaty są prawie w całości obsługiwane przez każde urządzenie i oprogramowanie. 

  Real Player (RA, RM i RV): RealPlayer (wcześniej RealOne Player) jest teraz jednym z mniej 
popularnych formatów; Kiedyś był dość popularny w latach 90. i nadal posiada zróżnicowany 
udział użytkowników. Podczas gdy gracz był kontrowersyjny wcześnie, ponieważ był zawarty 
w reklamie, sam odtwarzacz odniósł sukces we wczesnych mediach strumieniowych w 
Internecie. Chociaż ten format jest godny rozważenia ze względu na kompatybilność, lepiej 
wykorzystasz inny format. 

  Windows Media Player (AVI, WAV, WMA i WMV): Chociaż formaty Apple są oczywiście 
jednymi z najpopularniejszych z powodu iTunes, iPoda i iPhone'a, Microsoft odniósł sukces 
dzięki domyślnemu formatowi, który jest dostarczany z preinstalowaną obsługą w systemie 
Microsoft Windows . Sam format jest obsługiwany przez wiele produktów odtwarzaczy MP3 
innych niż Apple i odtwarzacz firmy Microsoft, Zune. W rezultacie jest dobrze obsługiwany w 
całym Internecie i jest uważany za niezawodny format do użytku w witrynach internetowych, 
szczególnie dla odwiedzających z systemem Microsoft Windows. 

  XIPH (FLAC, Theora i Vorbis): Ostateczne formaty, które przyjrzymy się, są częścią wspólnych 
wysiłków mających na celu produkcję formatów niezastrzeżonych (i dlatego nie mają żadnych 
kosztów licencjonowania dla programistów dodających obsługę formatów). Są to dość dobrze 
znane bezstratne (duże, ale ultra-wysokiej jakości pliki z dobrą kompresją) format FLAC i mniej 
znany format OGG (Theora dla wideo i Vorbis dla audio). Podczas gdy niektórzy ludzie wolą te 
formaty, które generalnie mają lepszą ogólną jakość, mają dość niszową publiczność, więc 
może dodają je jako dodatkowy wybór do formatu MP3 i innego formatu. 

 



 
 
Strumieniowanie na żądanie 
 
Wideo w sieci występuje w dwóch formach: wideo na żądanie, gdzie wideo jest przechowywane w 
Internecie, gdzie ludzie mogą pobierać i wyświetlać multimedia w swoim czasie, oraz strumieniowe 
multimedia, gdzie transmitowane są wydarzenia na żywo i wideo oraz pobierane kawałek po kawałku 
aby umożliwić widzowi oglądanie filmu bez wcześniejszego ukończenia pobierania. Najczęściej 
używanym w Internecie jest oczywiście streaming mediów, ponieważ z biegiem lat możliwość 
strumieniowania usług, takich jak ulubione filmy, seriale telewizyjne i filmy YouTube, dramatycznie 
przyćmił starsze style usług, na które trzeba czekać. cały film do pobrania, aby móc go odtworzyć. 
Usługi przesyłania strumieniowego działają, ponieważ buforują obraz wideo (pobierz go przed 
odtworzeniem, a następnie stopniowo pobieraj więcej, gdy film się rozpoczął) i kontynuuj pobieranie 
strumienia. Ten proces próbuje zapobiec przerwom w filmie, po pobraniu minutę wcześniej. Jeśli film 
ma problemy z pobieraniem segmentu, nadal ma bufor do odtwarzania, zanim film się zatrzyma.  
Więc co powinieneś zrobić? Cóż, jeśli chcesz zachęcić ludzi do odtwarzania wideo lub audio, nie zmuszaj 
ich do pobrania naprawdę dużego pliku. Zamiast tego zaoferuj im wersję Flash filmu, który chciałeś 
zobaczyć w serwisie takim jak YouTube, lub możesz nawet hostować multimedia samodzielnie, 
korzystając z jednego z wielu rozwiązań wideo Flash. Widok okna wideo, w którym użytkownicy mogą 
kliknąć przycisk odtwarzania, jak pokazano na Rysunku 6-11, może zachęcić ich do obejrzenia lub 
wysłuchania Twoich ofert, a nie tylko do przesłania linku do pobrania, na który muszą czekać, a 
następnie znajdź odtwarzacz multimedialny, który będzie obsługiwał format, który oferujesz (chociaż 
nie powinieneś zniechęcać cię do pobierania również dla osób, które lubią oglądać swoje wideo lub 
audio w trybie offline). Ogólnym tematem jest tutaj oferowanie użytkownikom multimediów (jeśli to 
jest coś, co chcesz w swojej witrynie) i dać im rodzaj usługi, z której korzystają, aby uzyskać dostęp do 
stron z filmami wideo. Biały może się okazać, że twoja strona internetowa nie skorzysta z dodania 
mediów (wideo lub audio), rośnie popularność witryn oferujących tego rodzaju media cyfrowe, więc 
pomyślałem, że warto zająć się preferowaną metodą oferowania multimediów online. Publikowanie 
tego nośnika może odbywać się na kilka sposobów: Można go hostować samodzielnie, co może być 
dość kosztowne ze względu na duże rozmiary plików związane z nośnikami. Możesz użyć lustra lub 
specjalnej usługi dedykowanej do hostingu mediów; mają one serwery zaprojektowane specjalnie do 
strumieniowania lub udostępniania multimediów. Możesz też skorzystać z witryny do udostępniania 
filmów. Oczywiście te witryny do udostępniania filmów są dość powszechne i często używane, ale 
powinieneś je zachować mając na uwadze, że wiele pakietów reklamy, a może nawet ograniczenia i 
czas ograniczenia w mediach. 
 
Podstawy podcastingu 
 



Podcasting jest jednym z nowych zjawisk w sieci Web, ze względu na postęp w dziedzinie łączy 
szerokopasmowych i szybszych połączeń internetowych, wiele osób podjęło się tworzenia podcastów. 
Zasadniczo podcast to internetowy program telewizyjny lub radiowy (taki jak pokazany na rysunku 6-
12). Ludzie hostują podcasty z różnych powodów, a większość z tych podcastów jest prawie jak wersje 
audio lub wideo blogów; są skierowane do określonej grupy odbiorców, rozmawiają o różnych 
tematach, dają wgląd i porady oraz ogólnie zapewniają ludziom metodę, dzięki której mogą cieszyć się 
zawartością witryny w ruchu (na przykład za pomocą iPodów, odtwarzaczy Zune lub odtwarzaczy MP3). 
Brzmi jak zabawa? Cóż, jedyne rzeczy, które powinieneś rozważyć przed uruchomieniem podcast są 
następujące: 
 

  Czy naprawdę masz coś, o czym warto porozmawiać? Podcasty nie są odpowiednie dla 
produktów reklamowych (choć można na nich zarabiać, zamieszczając reklamy), a ludzie nie 
chcą słuchać waszych gadek o tym, jak wspaniały jest wasz produkt. Jedyny wyjątek od tej 
zasady dotyczy wystawiania opinii o zakupionych produktach. 

  Czy masz czas, aby stworzyć wysokiej jakości podcast? Podcasty wymagają czasu i wysiłku. 
Powinieneś publikować nowe programy każdego dnia, tygodnia lub miesiąca i zawsze 
powinieneś zapewnić standaryzację daty wydania tych programów. Twoi odbiorcy, podobnie 
jak w telewizji czy radiu, powinni wiedzieć, kiedy mogą dostroić się do twojego programu. Co 
ważniejsze, oczekuje się, że długość podcastu będzie stosunkowo stała; ogólnie rzecz biorąc, 
nie chcesz, aby transmisje trwały dłużej niż 2 godziny, chociaż średnia wynosi od 30 do 60 
minut. 

  Wreszcie, czy masz zasoby, aby poradzić sobie z podcastem? Ze względu na potrzebę 
przepustowości znalezienie hostingu o wystarczającej przepustowości (lub dedykowanej 
usługi) może być wyzwaniem. Należy również upewnić się, że jakość nagrania jest prawidłowa; 
upewnij się, że Twój głos brzmi jasno, a zawartość twoich programów jest podobna do 
zawartości Twojej witryny - dynamiczna, interesująca i świeża (nie sucha i nudna!). Najczęściej 
spotykane typy podcastów 

 - Wiadomości i ostatnie wydarzenia na różne tematy 
 - Specjalistyczne porady, wskazówki lub informacje o produkcie 
 - Informacje dotyczące konkretnych zadań (nawet projektowanie stron internetowych) 
 - Aktualne pokazy (takie jak nauka lub fotografia) 
 - Samouczki i materiały do nauki (takie jak zajęcia) 
Skoro już to zrobiliśmy, jak stworzyć podcast? Cóż, najprostszą metodą jest uzyskanie edytora audio i 
skonfigurowanie za pomocą mikrofonu, aby nagrać swój głos i kamerę internetową lub kamerę wideo, 
jeśli chcesz wideo. Jeśli chcesz tylko audio, możesz po prostu użyć mikrofonu bez dodatkowych 
rekwizytów, ponieważ ludzie mogą cię usłyszeć. Oczywiście przy nagrywaniu wideo, kiedy będziesz 
potrzebować kamery internetowej lub kamery do nagrywania, chcesz również mieć pomieszczenie w 
domu lub miejscu pracy, które jest skonfigurowane specjalnie do nadawania. Pomyśl o studiu: może 
masz biurko, wygodne fotele, laptop i duży monitor, żeby kamera mogła zobaczyć, co robisz na ekranie. 
Zamiast tego możesz po prostu nałożyć część zarejestrowanych działań na ekranie lub zrzutów ekranu, 
jeśli nie masz budżetu na wszystkie te rzeczy. Dosłownie, ile wydasz, zależy od Ciebie i od tego, ile 
długoterminowej inwestycji chcesz przeznaczyć. Niektóre profesjonalne podkasty wydają tysiące na 
swoje konfiguracje, ale przeciętny Joe może skonfigurować i stworzyć podcast z tanim laptopem (z 
kamerą internetową i mikrofonem) i kilkoma bitami wolnego oprogramowania, co jest całkiem niezłe. 
Możesz stać się gwiazdą YouTube w krótkim czasie i skończyć z tysiącami ludzi obserwujących Cię 
regularnie! Kiedy wszystko będzie gotowe do transmisji, upewnij się, że wiesz, o czym chcesz 
rozmawiać. Możesz popełnić tyle błędów, ile chcesz, i po prostu powtórzyć scenę (tak jak w telewizji), 
wycinając końcowe nagranie i oczyszczając je. Chociaż możesz zrobić pokaz samemu, jeśli chcesz zrobić 
trochę zdjęć, możesz sprawić, by coś ciekawego stało się być może dzięki temu, że znajomy trzymał 
kamerę i nagrywał twój występ. Znajomy będzie mógł zobaczyć rzeczy od 
z perspektywy widza, choć możesz chcieć uniknąć kogoś z chwiejnymi rękami! Jeśli korzystasz z 
laptopa, nie będziesz miał większego problemu, ponieważ kamera internetowa będzie przez cały czas 



skupiać się na tobie. Następnie powinieneś mieć gotowy podcast (lub videocast). W tym momencie 
należy zapisać (bezstratną) kopię główną, a następnie wyeksportować i opublikować audio lub wideo 
w wybranym formacie. Możesz użyć MP3, który obsługuje kompresję (chcesz, aby pobieranie było jak 
najszybsze). Możesz użyć formatu audio, jeśli podcast jest tylko mówieniem ludzi i dlatego nie wymaga 
efektów wizualnych. Powinieneś prawdopodobnie zapisać w 64kbs lub 96kbs (dla wyższej jakości, jeśli 
twój edytor audio obsługuje edycję bitrate, ponieważ może to znacznie zmniejszyć rozmiar pliku). 
Musisz tylko używać 128kbs i więcej, jeśli włączysz dużo muzyki, która wymaga ostrego i bardzo 
skupionego dźwięku. To samo dotyczy wideo - użyj metody kompresji (i formatu, takiego jak M4A), aby 
dojść do kompromisu między jakością a rozmiarem pliku. Podczas gdy pliki wideo będą miały większą 
szerokość pasma, nie chcesz, aby wideo wykorzystywał gigabajty przestrzeni, ponieważ pobieranie 
będzie trwało do wieku (chyba, że chcesz transmitować w wysokiej rozdzielczości, ponieważ tak 
naprawdę nie będziesz w stanie obejść duże rozmiary plików ze względu na poziom jakości). Po 
dodaniu podcastu w odpowiednim formacie, możesz przesłać pliki do swojej witryny lub innego hosta, 
takiego jak YouTube . Następnie wystarczy link do treści na swojej stronie internetowej i umieścić go 
w odtwarzaczu multimedialnym w Internecie. taki jak wbudowany Flash (jest tam mnóstwo 
darmowych). Flash to świetny sposób na umieszczanie wideo na stronach internetowych, ponieważ 
większość ludzi ma wtyczkę i nie potrzebujesz zainstalowanego specjalnego odtwarzacza 
multimedialnego. Po dodaniu podcastu do swojej witryny i połączeniu, możesz opublikować łącza 
audio i wideo w kanale RSS , aby czytniki kanałów i oprogramowanie takie jak iTunes i Miro mogły 
pozwolić użytkownikom na pobieranie nowych wersji Twojego programu kiedy się pojawią. Warto 
również wspomnieć, że po utworzeniu kanału musisz go umieścić w różnych katalogach (np. ITunes) 
obok swojej witryny, aby był widoczny dla potencjalnych odbiorców (im więcej reklamujesz, tym 
lepiej). Podczas tworzenia podcastu daje wiele rzeczy do rozważenia, pamiętaj, że nacisk na dobry 
podcasting to mieć interesujący temat, regularne pokazy, wysoki standard jakości (pozbyć się puchu), 
a co najważniejsze, mieć fajnie i zaangażuj odwiedzających! 
 
Web SFX 
 
Już widziałeś, jak użyteczne może być Flash w hostowaniu wideo i audio w twojej witrynie. Efekty 
specjalne w sieci są szeroko rozpowszechnione, od czasu wynalezienia technologii takich jak Flash i 
Silverlight oraz powstania zestawów narzędzi JavaScript (które omówimy w rozdziale 8). Zdolność do 
nadania swojej stronie dodatkowej rozgłosu była łatwiejsza dzięki tym specjalnym wtyczkom dla 
przeglądarek, które oferują unikalną funkcjonalność wykraczającą poza to, co HTML i CSS na własną 
rękę. Flash i Silverlight są tak potężne, że można je wykorzystywać do tworzenia animacji, aplikacji 
internetowych, a nawet gier. Możliwe, że grasz nawet w kilka gier Flash w Internecie. Ostrzegamy 
jednak, że korzystanie z tych wzmacniaczy wizualnych może mieć również wady, które należy wziąć 
pod uwagę podczas tworzenia rozwiązań opartych na technologii Flash dla Twojej witryny. Na poniższej 
liście znajdziesz niektóre podstawowe problemy z projektowaniem opartym na technologii Flash (gdy 
całe witryny lub komponenty są napisane we Flashu): 
 

 Dostępność: Osoby niepełnosprawne, które wymagają specjalistycznych pomocy 
oprogramowania, mogą nie być w stanie zrozumieć treści, ponieważ Flash nie ma wartości 
semantycznej (pod względem treści), ale można to wykorzystać, dostarczając alternatywy dla 
wszystkich treści Flash . 

 Użyteczność: Bardzo złożone projekty można wykonać za pomocą Flash i Silverlight. Może to 
spowodować, że strona będzie bardzo trudna w nawigacji. Biały ten problem może być 
poważny, jeśli zaoferujesz pomoce nawigacyjne i sprawisz, że wszystko stanie się oczywiste, to 
w dużej mierze można je obejść. 

 Widoczność wyszukiwania: wyszukiwarki mogą czytać pliki Flash, jednak ze względu na ogólny 
brak wartości semantycznej czysta strona Flash może nie mieć bardzo wysokiej pozycji w 
wynikach wyszukiwania 

 



Oczywiście, nawet przy słabych stronach stron Flasha i Silverlight (gdzie jest mało lub nie ma HTML i 
CSS), dochodzisz do pewnego rodzaju kompromisu. Biały ignorujesz potrzeby dostępności ludzi i 
potencjalnie uszkadzasz swoją pozycję w wyszukiwarkach (oba są bardzo złe), masz zysk z tworzenia 
stron internetowych, które są po prostu niemożliwe, jeśli jesteś w stanie używać tylko standardowych 
języków internetowych. To pytanie, czy utworzyć stronę, która jest bardziej wizualnie porywająca i 
interesująca, czy też trzymać się tego, co wiesz, będzie skuteczne dla wszystkich, może być kłopotliwe, 
a przede wszystkim znajdziesz odpowiedź u swoich docelowych odbiorców. Jeśli bierzesz pod uwagę, 
jak wielu, tworzenie stron internetowych zawierających wyłącznie Flash lub element uzależniony od 
takiej technologii, musisz wziąć pod uwagę to, co zrezygnujesz i cenę, jaką możesz za to zapłacić. Jako 
ktoś, kto bawił się Flash, uważam, że kompromis jest jednym z najlepszych racjonalnych procesów 
myślowych twórców stron internetowych. A jeśli chcesz eksperymentować z Flash, powinieneś 
stworzyć dodatkową stronę internetową, która nie wymaga użycia tej technologii. Radzenie sobie z 
wadami technologii podobnie jak Flash sprawi, że Twoja strona stanie się lepsza dla wszystkich. 
 
Specjalne efekty dla sieci 
 
Jak więc wykorzystać te zaawansowane technologie na swoją korzyść? 
1. Nigdy nie twórz całej strony we Flashu. Nie mogę tego wystarczająco podkreślić. 
2. Nigdy nie uzależniaj swojej witryny od JavaScript lub narzędzi opartych na wtyczkach. 
3. Zawsze dostarczaj alternatywy w przypadku, gdy funkcja lub plik nie są dostępne. 
4. Zawsze zachęcaj ludzi do przetestowania witryny i przekazania opinii na temat ich doświadczeń. 
5. Jeśli musisz użyć Flasha lub podobnej wtyczki, podziel go na HTML, np. CSS, aby ulepszyć swoją 
witrynę. 
Nie zajmujemy się produkcją zawartości Flash ani Silverlight, ponieważ uczysz się o początkowych 
etapach tworzenia strony internetowej. Jeśli chcesz stworzyć coś w rodzaju wspaniałej witryny Flash, 
którą znalazłeś za pomocą Google, ważne jest, aby unikać nadmiernego uzależnienia się od konkretnej 
technologii, nawet tak powszechnej i tak popularnej jak Flash. Tworzenie witryn Flash wymaga dużo 
więcej pracy i dedykowanego oprogramowania do zbudowania projektu, podczas gdy stary HTML i CSS 
można zbudować za pomocą dowolnego bezpłatnego lub komercyjnego edytora tekstu, co jest 
kolejnym czynnikiem decydującym o tym, czy chcesz skorzystać z dostępnej technologii . Chociaż 
podkreślam potrzebę dostępności i użyteczności na stronach internetowych, byłoby głupotą po prostu 
nie używać Flasha, ponieważ ma problemy. Prawdziwa prawda jest taka, że w obecnej sytuacji 
tworzenie witryn Flash only (jako szkodliwych dla niektórych użytkowników) oznacza, że można 
tworzyć strony internetowe, które wykraczają daleko poza zasięg konwencjonalnego języka 
znaczników. Ponadto, chociaż ważne jest, aby wziąć pod uwagę docelowych odbiorców, ta forma 
tworzenia witryny jest jedynym wyjątkiem, który dałbym podstawy do użycia, chociaż tylko pod 
warunkiem, że spełnisz wymagania swoich odbiorców i zapewnisz alternatywy dla tych, którzy nie 
mogą używać Flasha. . Przyjmując ten kompromis i dając wybór, wierzę, że w przyszłości, kiedy i kiedy 
nauczysz się, jak opanować te multimedialne języki, możesz naprawdę zrobić wspaniałe i piękne dzieła 
sztuki. 
 
Zyskasz więcej za swoje pieniądze 
 
Teraz wiesz, jak możesz używać grafiki, dźwięku i wideo w swojej witrynie. Następnie możesz 
spróbować wyprodukować (lub kupić) własne pliki audio i wideo do użytku w swojej witrynie. Chociaż 
mnóstwo zdjęć może dać dodatkowe bogactwo, a oczywiście wideo i audio mogą rozszerzyć sposób, 
w jaki bawią się Twoi goście), może się okazać, że twoja strona ma bardzo wysokie wykorzystanie 
przepustowości (i pamięci), a to może mieć wpływ na szybkość strona podczas ładowania, a możesz 
zakończyć przesuwanie limitów nałożonych przez hosta. W rezultacie poniższe wskazówki ułatwią 
proste wprowadzenie do tego, jak zwiększyć prędkość swojej witryny i zmniejszyć obciążenie zasobów. 
Chcąc utrzymać wysoką jakość witryny, możesz zwiększyć wydajność swojej witryny i pomóc tym 



osobom, które wciąż korzystają z modemów 56K (tak, użytkownicy dial-up nadal istnieją) uzyskują 
dostęp do Twojej witryny. 
 
Speed Tweaks 
 
Nawet jeśli łącze szerokopasmowe staje się coraz szybsze i łatwiej dostępne, należy pamiętać, że nadal 
istnieją nieszczęśliwe osoby, które mogą uzyskać tylko połączenia telefoniczne! Nie tylko to, ale także 
popyt na przepustowość przechodzącą przez dach, wielu dostawców nie jest w stanie pozwolić sobie 
na opłaty o wysokiej przepustowości za przekroczenie poziomu zapewnianego przez pakiety 
hostingowe. Należy również wziąć pod uwagę sytuację po stronie odwiedzającego, gdzie dostawcy 
usług internetowych podają limity przepustowości, które uniemożliwiają korzystanie z więcej niż 
określonej ilości danych w każdym miesiącu. W związku z tym oferowanie multimediów w sieci może 
stać się kosztowną firmą, chyba że poświęcisz trochę czasu na ulepszenie witryny i multimediów tak, 
aby wykorzystywały tak mało przepustowości, jak to tylko możliwe. To nie oznacza, że musisz ciąć 
funkcje, aby zaoszczędzić miejsce. Tworzenie witryny przy użyciu kodu opartego na standardach 
zamiast w oparciu o tabelę projektu, na przykład, pozwoli Ci zaoszczędzić przepustowość, ponieważ w 
większości przypadków strona zgodna ze standardami używa mniej kodu. Ale najczęściej zdjęcia 
multimedialne i obrazy o wysokiej rozdzielczości wymagają przycięcia tłuszczu, aby zmniejszyć duże 
rozmiary plików, aby skrócić czas ładowania. 
 
Jakość a rozmiar 
 
Jednym z głównych problemów z wykorzystaniem obrazów, dźwięku, wideo, a nawet technologii takich 
jak Flash i Silverlight jest stosunek jakości do wielkości. Ludzie nienawidzą czekać, stojąc w kolejce na 
poczcie lub czekając, aż taksówka pojawi się w drzwiach, a jeśli jest coś, czego ludzie nienawidzą robić 
w Internecie, to czeka na coś do pobrania. Ponieważ w Internecie znaczna część rozmiaru pliku składa 
się z obrazów i multimediów, dlatego musimy zrobić coś, aby zmniejszyć rozmiary plików. Podstawowe 
dwa sposoby na to, to: kompresja plików oraz zmniejszenie rozmiaru i jakości plików w celu 
zminimalizowania liczby pobieranych danych (a zatem przyspieszenie tempa pobierania pliku). 
Większość edytorów obrazu i wideo pozwala wprowadzać niezbędne modyfikacje, aby pomóc 
kompromis, który Twoi goście uznają za akceptowalny, ponieważ zbyt niska jakość twoich 
multimediów może mieć negatywny wpływ na twoich widzów. 
 
Buforowanie 
 
Buforowanie to metoda używana przez przeglądarki internetowe i dostawców usług internetowych w 
celu zmniejszenia przepustowości 
zużycie i zwiększyć szybkość ładowania stron. Oto, jak działa buforowanie: kiedy odwiedzasz stronę 
internetową, kopia plików jest przechowywana w tymczasowej lokalizacji, w której można je 
przywołać. Jeśli powrócisz na tę stronę, przeglądarka sprawdzi serwer, czy nowa wersja jest dostępna, 
a jeśli nie. Ładowanie lokalnie przechowywanej kopii oznacza, że strony nie muszą być pobierane za 
każdym razem, gdy ponownie wpisujesz adres URL. Ta funkcja przeglądarek internetowych może 
zwiększyć szybkość przeładowywania strony, jeśli użytkownicy chcą nawigować głębiej w witrynie niż 
na pierwszej stronie lub jeśli klikną przycisk odświeżania. Strony powodują szybsze ładowanie po 
odświeżeniu, ponieważ CSS, obrazy i skrypty są buforowane (termin oznacza, że niezmodyfikowane 
pliki nie muszą być ponownie pobierane). Ze względu na pamięć podręczną, ponieważ dzielisz projekt 
w oddzielne pliki, na przykład, jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w dokumencie stylu, pliki te 
zostaną pobrane z pamięci podręcznej, a kolejne strony będą ładowane szybciej, ponieważ nie trzeba 
czekać pobieranie nastąpi. Ponowne wykorzystanie stylów, skryptów i obrazów w ten sposób może 
znacząco zwiększyć ogólną wrażenia nawigacyjne użytkowników, a to ulepszone działanie jest jednym 
z powodów, oprócz konserwacji, dlaczego należy oddzielić styl i zachowanie od struktury witryny. 



Należy jednak pamiętać, że uwzględnianie po stronie serwera nie będzie buforowane, ponieważ są one 
ściągane po stronie serwera, a nie po stronie klienta. 
 
Inne modyfikacje 
Zmniejszenie jakości i rozmiarów obrazów, multimediów, wideo i dźwięku witryny znacznie zmniejszy 
koszty związane z przepustowością i zwiększy prędkość Twojej witryny, a używanie sprite'ów CSS 
zmniejszy ilość pobieranych danych przez serwer (plus, nie będziesz mieć opóźnienia w ładowaniu 
przejścia, a korzystanie z pamięci podręcznej przeglądarki, z oddzielnymi stylami i zachowaniem, może 
również przyspieszyć działanie Twoich gości, ale zawsze są inne rzeczy, które możesz zrobić, aby 
przyspieszyć działanie dla użytkowników, którzy cierpią z powodu dostępu dial-up do Internetu. 
Kilka innych przydatnych rzeczy, które możesz zrobić, aby Twoja witryna nieco straciła na wadze 
obejmują następujące: 

 Pozbycie się komentarzy przechowywanych w kodzie źródłowym witryny zmniejszy rozmiar 
plików. 

  Usunięcie białych znaków z kodu poprawia czytelność i może zmniejszyć wagę strony. 

  Grupowanie kodu CSS zredukuje liczbę powtórzeń tego samego kodu i zmniejszy objętość 
kodu. 

  Włączenie kompresji HTTP (jeśli twój host ją obsługuje) może również pomóc w zmniejszeniu 
rozmiarów plików. 

  Przekazywanie zdjęć i skryptów innym hostom (takim jak hosting obrazów) również może 
pomóc. 



Co jeśli coś pójdzie nie tak? 

To niefortunny fakt, że gdy tworzysz techniczny i precyzyjny obiekt, taki jak strona internetowa, 

wszystko może pójść nie tak. Twój problem może być prostym przypadkiem, w którym pisownia nazwy 

elementu jest błędna, lub może być bardziej złożona, jak na przykład sprzeczne style CSS. Te błędy 

mogą być denerwujące, ale są dość łatwe do znalezienia i naprawienia z odrobiną cierpliwości i 

praktyki. Co więcej denerwujące jest to, że natkniesz się na wydarzenia, kiedy twoja strona nie będzie 

działać bez twojej winy. Błąd może nie występować w Twoim kodzie, ale w sposobie, w jaki różne 

przeglądarki internetowe interpretują ten kod. Rozpoznanie tych problematycznych obszarów i 

możliwość naprawienia błędów, które rzucają na ciebie przeglądarki, jest jedną z kluczowych 

umiejętności nowoczesnego twórcy stron internetowych i będzie w centrum tej części. Na tym etapie 

tej książki dobrze się bawisz grając z CSS i posiadasz dość dobrze wyglądającą witrynę. Jeśli jednak 

okaże się, że twój projekt nie działa tak, jak chciałeś lub że jakiś element nie działa tak, jak jest to 

powiedziane w przeglądarce internetowej, ten rozdział może okazać się ratunkiem, którego szukałeś! 

Przyjrzymy się problemom, z którymi zmagają się zarówno przeglądarki internetowe, jak i deweloperzy, 

oraz jak rozwiązywać wszelkie problemy, które występują. 

W tej części omówimy następujące tematy: 

  Niektóre problemy z Internetem i przeglądarkami, które go używają 

  Jak badać problemy i odkrywać ich przyczyny w kodzie 

  Metody, takie jak komentarze warunkowe, których możesz użyć do naprawienia błędów 

Gdzie wszystko poszło źle? 

Większość problemów związanych z próbą usprawnienia działania witryny wynika z różnych sposobów 

implementacji przez przeglądarki standardów takich jak CSS 2.1. Chociaż możesz myśleć o sobie: "moja 

strona wygląda doskonale w Firefoksie", możesz zauważyć, że w Internet Explorerze Twoja strona nie 

wygląda dobrze, a rzeczy poszły dość szybko. Jeśli jeszcze nie przetestowałeś swojej witryny w więcej 

niż jednej przeglądarce, teraz byłby to odpowiedni czas, by spróbować, ponieważ nie chcesz 

otrzymywać skarg od użytkowników, że witryna wygląda na zepsuta (ponieważ mogą po prostu 

zrezygnować z próby spojrzenia na twój projekt). Strony internetowe utworzone w programie Flash 

nie mają tego problemu, ponieważ wtyczka jest konsekwentnie wdrażana we wszystkich 

przeglądarkach. Ale jeśli używasz HTML, a zwłaszcza CSS (nawet z JavaScript), możesz po prostu znaleźć 

się w koszmarnej sytuacji. 

Wojny przeglądarek 

Mówiono, że w czasie wojny prawa milczą. Ta szlachetna prawda okazała się trafna w dwóch wielkich 

bitwach w Internecie (zwanych wojnami przeglądarek) w ciągu ostatnich kilku dekad. Zarówno 

deweloper, jak i przeglądarka poniosły straty i nieczystą grę, a blizny tych epickich wojen pozostawiły 

swój ślad w Internecie, jak to się dzieje do dziś. Znak ten będzie bezpośrednio wpływał na ciebie w 

miarę doskonalenia i kontynuowania pracy nad witryną (możesz już napotkać problemy wymagające 

naprawy), więc pozwól mi cofnąć się w czasie i pomaluj obraz przedstawiający walkę o wyższość 

rozpoczętą między dwoma twórcami przeglądarek i rozrywa to, co zostało w World Wide Web. 

Web War 1.0 

Kiedy w połowie lat 90. Internet zyskał powszechne uznanie ze względu na zainteresowanie mediów, 

pojawiła się szeroka gama przeglądarek internetowych i starała się zdobyć popularność wśród 

użytkowników. Dwie najbardziej znaczące osoby, które zaczęły tracić przewagę na rynku, to Netscape 

Navigator, najpopularniejsza przeglądarka w tym czasie oraz nowo wydany Microsoft Internet Explorer 



1.0, który pojawił się jako część Windows 95 Plus! Pakiet. Wydaje się niemal poetyckie, że zarówno 

Internet Explorer, jak i Netscape były dziećmi pojedynczej przeglądarki znanej jako Mosaic, która była 

pierwszą popularną przeglądarką graficzną i która stała się najpopularniejszą przeglądarką tego 

rodzaju. W ciągu następnych kilku lat bitwa zaczęła nabierać tempa pomiędzy dwojgiem rodzeństwa 

oddzielonym od roku; nowy dzieciak w bloku, Internet Explorer i stary mędrzec, Netscape, desperacko 

próbowali prześcignąć się nawzajem, szybko wypuszczając nowe wersje oprogramowania. Niestety, 

zamiast zajmować się krytycznymi kwestiami dotyczącymi samych produktów, aktualizacje skupiały się 

bardziej na tworzeniu nowych funkcji, próbując przejąć inicjatywę dotyczącą udziału w rynku 

przeglądarki. 

Web War 1.0 

Kiedy w połowie lat 90. Internet zyskał powszechne uznanie ze względu na zainteresowanie mediów, 

pojawiła się szeroka gama przeglądarek internetowych i starała się zdobyć popularność wśród 

użytkowników. Dwie najbardziej znaczące osoby, które zaczęły tracić przewagę na rynku, to Netscape 

Navigator, najpopularniejsza przeglądarka w tym czasie (pokazana na rysunku 7-1) oraz nowo wydany 

Microsoft Internet Explorer 1.0, który pojawił się jako część Windows 95 Plus! Pakiet. Wydaje się 

niemal poetyckie, że zarówno Internet Explorer, jak i Netscape były dziećmi pojedynczej przeglądarki 

znanej jako Mosaic, która była pierwszą popularną przeglądarką graficzną i która stała się 

najpopularniejszą przeglądarką tego rodzaju. W ciągu następnych kilku lat bitwa zaczęła nabierać 

tempa pomiędzy dwojgiem rodzeństwa oddzielonym od roku; nowy dzieciak w bloku, Internet Explorer 

i stary mędrzec, Netscape, desperacko próbowali prześcignąć się nawzajem, szybko wypuszczając 

nowe wersje oprogramowania. Niestety, zamiast zajmować się krytycznymi problemami związanymi z 

samymi produktami, aktualizacje skupiały się bardziej na tworzeniu nowych funkcji, próbując przejąć 

inicjatywę na rynku przeglądarki. Ruch, który okazał się najcięższym ciosem dla Netscape (i ostatecznie 

spowodował jego upadek), integracja przeglądarki Internet Explorer 4.0 w systemie operacyjnym 

Microsoft Windows. Każdy, kto zdecydował się na uaktualnienie do najnowszej wersji systemu 

Microsoft Windows, byłby ostatecznie zmuszony do domyślnego ustawienia przeglądarki Internet 

Explorer, ponieważ był ściśle powiązany z systemem operacyjnym. Posunięcie to zostało szeroko 

skrytykowane jako monopolistyczne przez specjalistów od technologii na całym świecie (a sądy 

zgodziły się, choć dopiero po długiej walce na legat, która była bardzo droga i czasochłonna). Inne 

ruchy, takie jak rozwijanie wersji Internet Explorera w wersji na komputery Mac (obecnie już 

nieaktualne) oraz stworzenie edytora wizualnych stron internetowych (FrontPage), który skupił się na 

podstawowej funkcjonalności przeglądarki Microsoftu, przyczyniły się do ostatecznego i trwałego 

zawalenia się Netscape. W przeglądarce Internet Explorer dominował ponad 90% rynku przeglądarek, 

co nigdy nie było tak wyrównane. 

Web War 2.0 

Do dziś Microsoft Internet Explorer pozostaje najbardziej dominującą przeglądarką w użyciu ze 

względu na swoją taktykę w poprzedniej wojnie przeglądarek, aby spróbować odłożyć pierwotnego 

lidera rynku, Netscape. Jednak w ostatnich latach kolejna bitwa nabiera tempa i jest dziwnie podobna 

na wielu poziomach do pierwotnej wojny z przeglądarką. Jak w wielu wielkich bitwach, lekcje zostały 

wyciągnięte, a pierwsza wojna okazała się świetnym przykładem tego, jak nie powinno się robić rzeczy. 

Druga wojna przeglądarek, która jest obecnie w toku, jest tym, co nazywam walką z obaleniem 

przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Wiele przeglądarek nieustannie pracuje nad uzyskaniem 

popularności na rynku, korzystając z faktu, że Microsoft stał się dość niechlujny w konserwacji 

przeglądarki i pozostawił czas pomiędzy uaktualnieniami do Wzrost Internet Explorera, który spowolnił 

ewolucję Internetu. Przeglądarka, która rozpoczęła bunt przeciwko Internet Explorerowi, jest teraz 

dobrze znana i bardzo popularną Mozillą Firefox, przeglądarką, której genealogię można prześledzić od 



razu do jej przodka, późnego, świetnego Netscape. Po tym, jak Netscape doznał śmiertelnych ciosów z 

Internet Explorera, dokonano wyboru, aby przenieść kod do społeczności open source. W ten sposób 

fundacja Mozilla została uruchomiona, by spróbować stworzyć następcę Netscape, który byłby godny 

konkurowania z dominującym Internet Explorerem. Dziecko Netscape znane jako Mozilla Suite zostało 

utworzone, ale przeglądarka nie zdołała przeniknąć na rynek w żadnej dużej proporcji. Jednak po kilku 

latach pracy pojawiła się pierwsza wersja Firefoksa (patrz Rysunek 7-2). Firefox był cieńszy i bardziej 

elegancki niż jego poprzednik (Mozilla Suite) i zyskał natychmiastowe uznanie i szybkie przyjęcie. Od 

tego czasu odnotowuje coraz większy udział w rynku. W przeciwieństwie do pierwszych wojen 

przeglądarki, najpowszechniej stosowana przeglądarka nie jest teraz tą, która ma największą 

funkcjonalność (obecnie wiele z nich funkcje byłyby postrzegane jako wzdęcia). Zamiast tego punktem 

sprzedaży jest możliwość zapewnienia najbardziej stabilnej i zgodnej ze standardami przeglądarki, jak 

to możliwe przyszłość sieci i przeglądarek wydaje się być całkowicie skoncentrowana szybkość, 

przyjęcie nowych technologii, bezpieczeństwo i surową moc. Czy naprawdę przeglądarka zgodna z 

normami zostanie kiedykolwiek osiągnięta jest kwestią debaty; standardy i technologie poruszają się i 

rozwijają tak szybko, że twórcy przeglądarek go znajdują trudno nadążyć. Z tego powodu inne 

przeglądarki, które chciałyby zobaczyć udział w rynku Internet Explorera zmniejszony na korzyść 

własnych rozwiązań połączyli siły, wprowadzając do obrotu swoje produkty i zapewniając mieszankę 

poprawki znanych luk w zabezpieczeniach i stale aktualizowane funkcje. Przykładami są przeglądarki 

Opera, Safari i Chrome. Na szczęście dla ciebie, nowo powstałego twórcy strony, ta druga wojna 

przeglądarek działa na twoją korzyść. W ostatnich latach te znacznie bardziej przyjazne cele dla 

przeglądarek internetowych redukują potrzebę pisania obłędnego kodu, aby naprawić typowe wady 

lub niezależne funkcje. Ogólnym celem jest teraz utworzenie przeglądarki internetowej zgodnej z 

istniejącymi nowoczesnymi standardami, co będzie oznaczać więcej fajnych funkcji, z którymi możemy 

się bawić. Zasadniczo, obecna sytuacja jest próbą dotarcia do mety i kończy się na najbardziej 

innowacyjnej, bezpiecznej i kompatybilnej przeglądarce, która, jak można sobie wyobrazić, jest 

ogromną ulgą dla każdego, kto regularnie buduje strony internetowe . Aby dać ci bieżące wyobrażenie 

o dokonanym postępie, jedyną starą przeglądarką, która ma obecnie dominujący udział w rynku, jest 

Internet Explorer 6 (która jest wersją, o której większość programistów zazwyczaj mówi). Gdy 

przeglądarka przegrała bitwę z wiekiem, okaże się, że wiele błędów i brak kompatybilności z nią zniknie, 

nigdy więcej nie będą widoczne! 

Przyszłość wojen 

Kto wygra wojnę z przeglądarką? Trudno powiedzieć, ale powinieneś wiedzieć, że podczas gdy wiele 

przeglądarek walczy o wyższość, twoim zadaniem, jako twórcy strony, będzie stworzenie witryny 

działającej w jak największej liczbie z nich, co jest ogromnym zadaniem nie należy lekceważyć. 

Powinieneś jednak wziąć pod uwagę, że wiele przeglądarek postępuje zgodnie z tą samą serią 

standardów (jak wspomniano wcześniej), więc starając się, aby Twoja strona wyglądała identycznie w 

wielu różnych przeglądarkach, w większości przypadków stało się o wiele łatwiejsze. osiągać. Warto 

wspomnieć, że mimo że druga wojna przeglądarek wciąż trwa, kolejny potencjalny konflikt na rynku 

urządzeń mobilnych rośnie w ciągu następnych kilku lat, ponieważ mobilne urządzenia z dostępem do 

Internetu zyskują popularność i szeroką gamę przeglądarek zaczynają robić postępy w powszechnym 

korzystaniu przez osoby, które odwiedzają internet w ruchu. 

Próba ogniowa 

Projekt Web Standards Project (WaSP), o którym wspomniałem w części 3, to jedna grupa, która 

promuje produkcję stron internetowych spełniających standardy branżowe. WaSP jest rzeczywiście 

zaangażowany w pomoc w promowaniu tej konkurencji, aby stać się najbardziej dokładną 

przeglądarką. Grupa opracowała serię testów, znanych jako testy kwasowe, które próbują i wykazują 



wspólne luki w przeglądarkach, w jaki sposób strona powinna być renderowana i wyświetlana na 

ekranie (patrz Ilustracja 7-3). Testy te oceniają przeglądarki na podstawie poziomu wsparcia, jaki mają 

w skali procentowej. Testy te mogą wydawać się całkiem fajne, ale najlepsze jest to, że zasadniczo 

zapewniają przeglądarkom szereg celów do osiągnięcia, a twórcy przeglądarek generalnie zwracają 

uwagę i próbują uporać się z pojawiającymi się problemami. Chociaż stosowanie testów kwasowych 

odciąga uwagę od specyfikacji, promuje zdrową konkurencję i przejrzystą metodę sprawdzania, jak 

ogólnie wygląda niechlujna przeglądarka. Do chwili obecnej przeprowadzono trzy testy kwasowe 

przesuwanie granic przeglądarek. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej. 

Szaleństwo Mobilności 

Problem z urządzeniami mobilnymi zaczął się, gdy stary język urządzeń mobilnych (Wireless Markup 

Language) został wyprzedzony przez użycie HTML i CSS, aby strony odwiedzane na platformach 

mobilnych wyglądały niemal tak, jak w przeglądarce na komputerze. Jak już wspomniałem w rozdziale 

5, podręczny selektor został stworzony wyłącznie w celu kierowania na urządzenia przenośne, takie jak 

telefony komórkowe (a w CSS3 funkcja ta została ulepszona w celu kierowania na przeglądarki oparte 

na określonych warunkach, takich jak wysokość i szerokość). Jednak z powodu niespójnej 

implementacji standardów, niektóre przeglądarki wiernie implementują selektor, a inne całkowicie go 

ignorują, podejmując próbę udostępnienia przydatnych arkuszy stylów urządzeń mobilnych, aby Twoja 

strona wyglądała tak pięknie na telefonie, jak stała się przeglądarka na komputer. Prawie niemożliwe. 

Większość współczesnych przeglądarek telefonów komórkowych, zamiast korzystać ze 

specjalistycznego podręcznego arkusza stylów, po prostu dzieli witrynę na sekcje i pozwala przeglądać 

te części płótna (obszar, na którym wyświetlana jest strona, jak na rysunku 7-4). ), przewijając lub 

przesuwając między nimi, w zależności od tego, czy Twój telefon ma ekran dotykowy. Ta innowacja 

rozpoczęła się od bardzo udanego iPhone'a, który przedstawił koncepcję stworzenia urządzenia 

mobilnego jako prawdziwego urządzenia internetowego. Niektórym udało się powstrzymać problem, 

używając skryptów do wykrywania urządzeń mobilnych, jeden po drugim i podawania im osobnego 

arkusza stylów. Jednak wraz z wydaniem urządzeń takich jak iPhone i Google Android G1, które 

korzystają z silników renderowania pulpitu, skrypty mogą nie być w stanie odróżnić tych urządzeń od 

komputerów stacjonarnych. Ponadto problem stanowi liczba urządzeń, które pojawiają się co roku. 

Lista dostępnych urządzeń byłaby niemożliwie długa w utrzymaniu, a każda mogłaby mieć własną 

przeglądarka. Podczas gdy większość ruchu w sieci pochodzi teraz z telefonów komórkowych, które 

obsługa HTML i CSS (na szczęście), niektóre urządzenia nadal używają WML, co oznacza  możesz mieć 

do czynienia z dwoma różnymi językami. Oczywiście, te WML urządzenia stają się coraz mniej 

powszechne i prawdopodobnie można po prostu odejść je na mrozie. Skoro już znasz zgubę i mrok 

sytuacji, co możesz z tym zrobić? To samo dotyczy porad na urządzeniach mobilnych, takich jak 

przeglądarki komputerów. Używanie emulatorów i rzeczywistych telefonów (zachęcanie znajomych i 

rodziny do testowania witryny na telefonach) i debugowanie w trakcie podróży (co wymaga 

cierpliwości) to jedyne realistyczne sposoby na obejście problemu, jeśli chcesz, aby główna strona 

internetowa działała skutecznie w przeglądarkach mobilnych. Jeśli to zadanie wydaje się ogromne z 

liczbą urządzeń, pamiętaj, że naprawdę musisz zajmować się tylko urządzeniami mobilnymi, które 

faktycznie odwiedzają Twoją witrynę. Zastanów się, które platformy mobilne przetestować w oparciu 

o indywidualne przypadki - iPhone to zawsze dobry początek; to najbardziej popularne urządzenie, bez 

względu na to, jak bardzo kochasz lub nienawidzisz Apple. Próba przedwczesnego radzenia sobie z 

każdym istniejącym urządzeniem nie jest warta kłopotów ani stresu, ponieważ jest po prostu 

nieosiągalna (i będzie bardzo czasochłonna). Co, jeśli naprawdę chcesz mieć stronę internetową, która 

jest specjalnie przystosowana dla użytkowników mobilnych i nie chcesz przejść przez wszystkie 

problemy związane ze zwiększeniem elastyczności swojej pięknej witryny? Wielu projektantów 

rozpoczyna trend tworzenia konkretnej witryny mobilnej o minimalistycznym wyglądzie i odczuciu (z 



mniejszą ilością grafik i szybszym czasem wczytywania ze względu na mniejszą ilość rzeczy na każdej 

stronie). Myśl o stworzeniu innej dedykowanej witryny może wydawać się dość drastyczna, ale wraz 

ze wzrostem liczby urządzeń przenośnych korzystających z Internetu może być przydatna dla 

użytkowników. Kluczem do stworzenia strony mobilnej jest oczywiście proste: nie używaj wielu kolumn 

i wtyczek. Nie polegaj na określonej szerokości dla treści. A co najważniejsze, zachowaj obrazy i 

rozkwitaj do minimum. Jeśli posiadasz telefon komórkowy, prawdopodobnie wiesz, że telefony mają 

opłaty za przesyłanie danych, które są dość drogie, więc utrzymanie porządku i czystości jest kluczem 

do zapewnienia najlepszego i najtańszego doświadczenia dla użytkowników, a także pomaga osobom 

z powolnymi połączeniami uzyskać dostęp do witryny z rozsądną prędkością. 

Zrzuty z sieci 

Najważniejszą częścią przeglądarki jest to, co dzieje się za kulisami. Aby wszystko było proste, silnik 

renderujący to nic innego jak kod w przeglądarce, który organizuje zawartość strony na ekranie. Każdy 

silnik renderujący jest tworzony przez inną organizację i zazwyczaj wiele przeglądarek udostępnia ten 

silnik jako podstawę dla własnych przeglądarek internetowych. Ogólnie rzecz biorąc, poziom wsparcia 

dla standardów internetowych pozostaje stosunkowo wysoki. W rzeczywistości istnieje wiele różnych 

silników renderujących, z których wszystkie mają różne poziomy wsparcia dla różnych technologii i 

standardów w sieci. Te, które wymieniam w tej sekcji, mają największe znaczenie dla tego, jak ludzie 

przeglądają Internet. Dołączyłem do ciebie mieszankę komputerów stacjonarnych, mobilnych (lub 

podręcznych) i przeglądarek tekstowych, abyś mógł zrozumieć, jak różne przeglądarki są ze sobą 

powiązane (na poziomie kodu i genetycznym), ponieważ to zrozumienie da ci trochę wgląd w to, jak 

możesz testować swoją witrynę w różnych systemach. Inne silniki renderujące to Teashark i WebTV. 

Możesz nawet znaleźć osoby, które odwiedzają Twoją witrynę za pomocą przeglądarki tekstowej, takiej 

jak Lynx, w takim przypadku nie zobaczą żadnych Twoich zdjęć ani multimediów. To są te, na które 

najprawdopodobniej skoncentrujesz swoją uwagę. Chociaż wiele urządzeń jest wymienionych w tej 

sekcji, pamiętaj, że wszystkie silniki renderujące (w zależności od ich wersji) będą wyświetlały graficznie 

to samo (z wyjątkiem tych wymienionych jako "inne silniki renderujące"). Dlatego podczas 

eksperymentów z przeglądarkami internetowymi lub próbując zrozumieć, jak ludzie przeglądają 

Internet, będziesz potrzebować tylko jednej przeglądarki dla każdego silnika renderującego z 

następującymi godnymi uwagi wyjątkami:  

 Microsoft Internet Explorer zawsze był dość niejednoznaczny i kłopotliwy dzięki obsłudze 

technologii internetowej. Dlatego zawsze warto traktować każdą wersję przeglądarki jako 

oddzielną i niezależną przeglądarkę dla celów klasyfikacji każdego silnika renderującego.  

 While Webkit i KHTML (poprzednik Webkita, który Apple rozwidlał w oddzielnym projekcie) są 

powiązane, ponieważ ewoluowały z tego samego podstawowego mechanizmu renderowania 

(KHTML), silniki renderowania są teraz opracowywane osobno, więc mogą wystąpić różnice.  

 Chociaż zarówno Apple Safari, jak i Google Chrome używają tych samych silników 

renderujących, zostały zauważone drobne różnice między ich wyborami dotyczącymi 

renderowania, zwłaszcza w przypadku JavaScript, w których używają zupełnie innych modeli 

renderowania. 

Granie w Grę Winy 

Kto jest odpowiedzialny za wszystkie problemy występujące w sieci? Czy to wina twórców 

przeglądarek, którzy tak bardzo się starali zdobyć popularność, że zaczęli odbiegać od specyfikacji? Czy 

to wina deweloperów, którzy mają niechlujstwo, aby twórcy przeglądarek musieli obejść ich potrzeby? 

Czy też wina W3C polega na tym, aby nie aktualizować aktualizacji i nowszych wersji wystarczająco 

szybko, aby poradzić sobie z ciągle rosnącymi potrzebami wszystkich innych osób? Tak naprawdę, wina 



leży po części we wszystkich trzech. Ale teraz powinniśmy spojrzeć na to, co poszło naprawdę źle, aż 

do punktu szaleństwa, jak możemy być na bieżąco z najnowszymi odkryciami, a co ważniejsze, kiedy 

powinniśmy po prostu przestać wspierać starsze przeglądarki na rzecz nowych. 

Udziały rynkowe 

Znaczenie przeglądarki internetowej zależy w całości od liczby aktywnych użytkowników. Jeśli na 

przykład zauważysz, że 60% osób używających Twojej witryny robi to za pomocą Internet Explorera, 

wiesz, że twoja przeglądarka musi działać w tym silniku renderującym (Trident), a także w większym 

stopniu, koncepcja decydowania, które przeglądarki wspierać Odgałęzienia do poszczególnych wersji 

przeglądarek (szczególnie w Internet Explorerze, gdzie renderowanie jest niespójne w różnych 

wersjach). Podobnie jak na giełdzie, liczba osób korzystających z różnych przeglądarek idzie codziennie 

w górę iw dół, a nawet niektóre z naprawdę starych przeglądarek mogą od czasu do czasu zrobić błysk 

na radarze. Możesz określić, które przeglądarki są ważne do obsługi, podążając za odsetkami osób, 

które używają tych produktów, przez połączenie tego, co znajduje się w pakiecie statystyk (sekcja 

informacji o przeglądarce) i statystyki zebrane przez niezależne grupy, które dostarczają informacji na 

temat badań rynkowych do tego, co ludzie użyj, aby przeglądać Sieć. Biały potencjał, aby dowiedzieć 

się więcej o odwiedzających, jest fantastyczny, pamiętaj, że wiele czynników ma wpływ na statystyki. 

Statystyki mają być używane jedynie jako przybliżony przewodnik, ponieważ informacje mogą być 

zawyżone (lub niedoceniane) i zniekształcone przez typ odbiorców, którzy odwiedzają strony 

internetowe, na których następuje rejestracja. Statystyki w sieci mogą nie być całkowicie dokładne, ale 

są one najbliższe, aby dowiedzieć się dokładnie, jakie przeglądarki są używane przez większość osób, 

które regularnie przeglądają Internet - są to przeglądarki, które musisz zapewnić, że Twoja witryna 

będzie pracować z. Sposób korzystania ze statystyk korzystania z przeglądarki jest prosty: ogólna 

zasada mówi, że na poziomie podstawowym Twoja witryna powinna działać z pięcioma przeglądarkami 

. W obecnej sytuacji praca w pierwszej piątce oznacza nie tylko większość używanych silników 

renderujących, ale także rozbieżności, które mogą występować w poszczególnych przeglądarkach. W 

przypadku szeroko zakrojonych testów, które są zalecane, jeśli chcesz zapewnić maksymalną 

kompatybilność, ogólna zasada jest taka, że powinieneś upewnić się, że twoja strona działa w dowolnej 

przeglądarce, która ma więcej niż 1% wszystkich wizyt w twojej witrynie (lub jeśli korzystasz z 

globalnych statystyk, Internet). Powodem tego jest fakt, że około 1,5 miliarda ludzi ma dostęp do 

Internetu (według http: // www. Internetworldstats. Com / stats.htm), a to oznacza, że 15 milionów 

ludzi stanowi 1%. to wielu potencjalnych użytkowników, których nie chcesz ignorować. 

Porzucenie wsparcia 

Wybór odpowiedniego czasu na zaprzestanie obsługi przeglądarki internetowej może być 

skomplikowanym procesem z powodu częściowej winy przeglądarek internetowych odmawiających 

obsługi standardów i dalszego korzystania z tych przeglądarek przez ludzi w sieci. Wielu programistów 

pozostaje w pozycji patowej: nie możemy po prostu przestać pozwalać ludziom, którzy używają starych 

przeglądarek na nasze witryny, i na pewno nie możemy próbować zmuszać użytkowników do 

pobierania innej przeglądarki. Kiedyś oszacowano, że 90% osób, które napotkają na poważny problem 

podczas odwiedzania strony internetowej (nawet w starej przeglądarce), natychmiast ją opuści, a 

mniej niż 1% osób zostanie poproszonych o pobranie lub użycie innej przeglądarki tak zrobię. Ponieważ 

jesteś w pozycji, w której tworzysz swoją pierwszą witrynę, musisz sprawdzić, jakie przeglądarki są 

aktualnie w użyciu. Ponieważ twoja strona jest nowa i będzie miała niewiele własnych statystyk, 

powinieneś używać istniejących statystyk z miejsc takich jak aplikacje sieciowe. Następnie użyj tych 

informacji, aby sprawdzić swoją stronę internetową w różnych przeglądarkach (jak to zrobić 

wyjaśniono w dalszej części rozdziału "Warunki, dziwactwa i filtry" w tym rozdziale). Kiedy już wiesz, 



gdzie są błędy, jest do ciebie, aby dokonać oceny, do którego się odwołać (podstawowe wskazówki na 

temat jak wykonać te połączenia jest również podana w następnej sekcji 

hasLayout 

Internet Explorer zawiera własną właściwość wbudowaną w silnik renderowania, który pozwala mu na 

określenie, czy element jest odpowiedzialny za własne wymiary układu, czy powinien automatycznie 

dziedziczyć przodków swoich rodziców. Ten pomysł brzmi dobrze dla czegoś, co można włączyć lub 

wyłączyć, ale jeśli nie jest zaznaczone, może poważnie zaszkodzić projektowi witryny w Internet 

Explorerze. Gdy właściwość jest ustawiona na true, element zajmie się sobą, ale jeśli wartość jest 

fałszywa, element będzie opierał się na rodzicach. W większości przypadków w najlepszym interesie 

jest, kiedy zaczynają się problemy z ustawieniem hasLayout na wartość true. Pozostawienie wartości 

hasLayout na wartość false może spowodować brak zawartości, pojawienie się zawartości, a następnie 

zniknięcie lub zgubienie, jednak niektóre elementy, takie jak html, body, tabele, dane wejściowe, img, 

hr, ramki, obiekt i osadzanie są automatycznie przekazywane hasLayout, co daje im odporność z 

wydania. Chociaż wszystko to może być mylące, wszystko, co naprawdę musisz wiedzieć, to to, że 

hasLayout jest złym chłopcem. Buntuje się przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy i dostaje różnego 

rodzaju kłopoty, a jego mistrz (Internet Explorer) wykorzystuje go, nawet jeśli ty, jako ktoś budujący 

stronę internetową, bardzo się sfrustrowałeś tym, co on robi. Jak więc możemy ukarać hasLayout? Cóż, 

masz opcje, aby wywołać układ w problematycznym elemencie poprzez podanie wysokości, szerokości, 

pozycji: bezwzględna, zmiennoprzecinkowa lub displayowa: blok inline lub w programie Internet 

Explorer 7, aby nadmiar, pozycja: stała lub minimalna i maksymalna szerokość i wysokość, aby wywołać 

efekt. Moim zaleceniem jest uwzględnienie istnienia hasLayout, a następnie wrócić i zmierzyć się z nimi 

, gdy coś nie działa poprawnie w Internet Explorerze. Naprawianie błędów może być uciążliwe i 

denerwujące, ale jest to niezbędne zło w CSS, jak się wkrótce przekonasz. 

Warunki, dziwactwa i filtry 

Teraz wiesz o istniejących problemach w przeglądarkach internetowych i rozumiesz, dlaczego ważne 

jest, aby je rozwiązać, więc jak możesz obejść te problemy? Najpierw sprawdź, czy kod jest prawidłowy 

i czy wszystko wygląda spójnie, testując witrynę w wielu różnych przeglądarkach, w tym różnych 

wersjach każdego z nich (zwłaszcza w Internet Explorerze). Następnie musisz naprawić problemy 

wpływające na sposób, w jaki Twoja witryna wygląda w przeglądarkach, które użytkownicy zamierzają 

użyć. W tej sekcji uwzględniono wszystko, czego dowiedziałeś się o CSS, aby pomóc Ci odkryć, 

wyizolować, rozwiązać i rozwiązać problemy, i powie Ci, co możesz zrobić, aby im zapobiec. Jeśli jesteś 

na etapie, w którym chcesz, aby wszystko wyglądało tak perfekcyjnie, jak to możliwe w każdej 

przeglądarce, powinieneś zrobić wszystko, aby niektóre z nich zmarszczyć 

Odkrywanie problemów 

Wyjdź ze swojego szkła powiększającego, Sherlocku, a my wyruszymy w przygodę, aby zobaczyć, jak 

dobrze ułożyła się i wytrzymała jest twoja strona! W rzeczywistości, ten proces wykrywania nie tyle 

dotyczy tego, co zrobiłeś źle, ale jak niektóre gremliny w przeglądarkach internetowych zaczęły mieszać 

się z doskonale zakodowanym projektem. Możesz wykonywać różne czynności, w zakresie testowania 

za pomocą przeglądarek, w celu sprawdzania i debugowania kodu ręcznie lub automatycznie, ale 

ważne jest, abyśmy odkryli problemy, które pojawiły się i dokładnie stwierdzili, co dzieje się źle pod 

maską witryny. . W końcu, bez szukania wskazówek, jak można oczekiwać rozwiązania tajemnicy? Po 

odkryciu kilku paskudnych małych robaków, które mogą rzucić palcem, będziesz gotowy przejść do 

następnej sekcji tego rozdziału, która na szczęście pokazuje, jak eksterminować małe szkodniki. 

Ludzki dotyk 



Podczas sprawdzania, czy witryna działa poprawnie, nie ma możliwości, aby Twoi odwiedzający 

zgłaszali błędy i problemy, które znaleźli. Większość projektowania stron internetowych opiera się na 

uzyskiwaniu informacji zwrotnych od osób korzystających z usługi, a ponieważ kontrolują one same 

urządzenia, do których chcemy się przystosować, ich wkład jest konieczny dla długoterminowego 

przetrwania witryny. Dwa główne sposoby przeprowadzania sesji testowania użytkowników to testy 

beta, w których można znaleźć wiele osób, aby znaleźć jakieś dziwne, zauważalne błędy i testy 

warunków skrajnych, w których można wybrać określoną grupę osób, aby wypróbować każdą funkcję 

i grać ze wszystkim przez jakiś czas, by spróbować wyciągnąć więcej ukrytych wad, które mogą istnieć. 

Metody te warto wykorzystać, gdy Twoja strona ma wystarczającą liczbę odwiedzających, aby ta 

reakcja była opłacalna, dlatego musimy polegać na własnych metodach testowania. Pamiętaj jednak o 

tych pomysłach, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób możesz jeszcze bardziej poprawić komfort 

użytkowania w przyszłości. 

Weryfikatory W3C 

Przed rozpoczęciem testowania witryny pod kątem problemów należy się upewnić, że kod jest 

prawidłowy. Chociaż zapewne bardzo starannie przygotowałeś swoją witrynę i sprawdziłeś ją w 

domyślnej przeglądarce, jednym z najczęstszych powodów, dla których strony internetowe cierpią na 

błędy, są błędy (jakkolwiek małe!), Które przypadkowo pojawiły się w twoim kodzie. Sprawdzanie 

błędów nie może być łatwiejsze: wystarczy, że przejdziesz na stronę sprawdzania poprawności; wpisz 

adres swojej strony internetowej (lub skopiuj i wklej ten kod, jeśli nie ma go w Internecie), a następnie 

kliknij przycisk sprawdzania poprawności. Otrzymasz przegląd problemów na tej stronie. Zauważ, że 

działa to tylko na jednej stronie naraz; będziesz musiał ręcznie sprawdzić każdą stronę w witrynie pod 

kątem problemów z użyciem walidatora. Ponieważ w poprzednich rozdziałach poświęciliśmy czas na 

sprawdzenie, jak działają HTML i CSS i jak należy używać tagów, aby zapewnić wartość semantyczną, 

należy zauważyć, że istnieje stosunkowo mało problemów z kodem, co jest więcej niż można by 

powiedzieć, jeśli użyłeś edytora takiego jak Microsoft FrontPage. Jeśli jednak znajdziesz jakieś 

problemy, powinieneś wytłumaczyć, gdzie znajduje się błąd (chociaż wyniki mogą być czasami mylące) 

i jak je naprawić. 

Emulatory przeglądarki 

Teraz, kiedy już wiesz, że twój kod źródłowy jest prawidłowy (miejmy nadzieję, że naprawiasz wszelkie 

błędy wykryte przez walidatory), nadszedł czas, aby wędrować na terytorium testowania twojej 

witryny w wielu przeglądarkach. Jest to podstawowy sposób, w jaki wykrywa się wiele niespójności w 

wyglądzie wizualnym. W przypadku systemu Windows wersje każdej większej przeglądarki są dostępne 

do pobrania za darmo w Internecie i można je uruchamiać obok siebie, aby przetestować większość 

użytkowników. Użytkownicy komputerów Mac będą potrzebować oprogramowania, takiego jak 

Parallels lub Bootcamp, oraz prawidłowej instalacji systemu Windows, aby dbać o produkty 

przeznaczone wyłącznie dla systemu Windows, takie jak Internet Explorer. Z tego samego powodu 

użytkownicy Linuksa będą potrzebować programu do wirtualizacji, takiego jak VirtualBox lub Wine. 

Jeśli chodzi o pobieranie innych przeglądarek, których nie można używać równolegle (takich jak różne 

wersje Internet Explorera), można użyć wielu maszyn wirtualnych (utworzonych przy użyciu 

technologii takich jak Microsoft Virtual PC lub VMware), emulatorów lub narzędzi do zrzutów ekranu 

online które przechwytują obrazy twoich stron. Brzmi myląco? Nie martw się; przejrzymy każdy z tych 

elementów po kolei. 

Emulowanie innych przeglądarek 

Najprostszym sposobem emulowania przeglądarek, które nie współpracują ze sobą dobrze (jak różne 

wersje Internet Explorera), jest użycie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z wielu wersji 



produktu . Kilka jest w powszechnym użyciu, a wiele z nich działa dość dobrze. Nie są one jednak w 

żaden sposób zamiennikami dla rzeczywistego lub wirtualnego środowiska maszyny, które używa 

oryginalnego produktu po wyjęciu z pudełka. Jeśli jednak nie chcesz mieszać z maszynami wirtualnymi, 

wybierz jeden z następujących emulatorów do testowania różnych wersji przeglądarek: 

  BrowserCam: http://www.browsercam.com/ 

  BrowserLab: https://browserlab.adobe.com/ 

  IETester: http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage 

  IE Collection: http://finalbuilds.edskes.net/iecollection.htm 

  MultipleIE: http://tredosoft.com/Multiple_IE 

 Spoon Sandbox: http://www.spoon.net/Browsers/ 

  SuperPreview: http://expression.microsoft.com/en-us/ dd565874.aspx 

Te produkty są łatwe w instalacji i uruchomieniu, a także umożliwiają podgląd Twojej witryny w 

różnych dostępnych wersjach przeglądarkowych. Rysunek 7-10 przedstawia przykład IETestera w 

działaniu. Ten produkt pozwala sprawdzić, jak będzie działała twoja strona i zajrzy w przeglądarkę 

Internet Explorer w wersjach od 5.5 do 8 (cztery generacje przeglądarki). Stanowią one doskonałe 

uzupełnienie reżimu testowania, więc zachęcamy do korzystania z nich wraz z konwencjonalnymi 

testami przeglądarki. 

Wirtualizacja przeglądarek internetowych 

Podczas gdy emulatory mogą być prostym sposobem sprawdzania witryny w różnych przeglądarkach, 

nie są tak dokładne i niezawodne jak wirtualizacja. Dlatego tutaj przeanalizujemy konfigurację 

zwirtualizowanego środowiska, aby można było przetestować różne przeglądarki dostępne w maszynie 

wirtualnej. Najszybsza i najłatwiejsza z tych metod jest dostępna dla użytkowników systemu Windows 

za pośrednictwem Windows Virtual PC. Możesz pobrać i zainstalować produkt, a także zainstalować 

dowolny z dostępnych pakietów Internet Explorera lub pobrać konkretną przeglądarkę, w której chcesz 

sprawdzić swoją stronę. Są to wirtualne płyty CD (VCD), a także łącza do obu są podane w tej sekcji. 

Użytkownicy komputerów Mac i Linux mają dostępne równoważne oprogramowanie i można je 

znaleźć za pomocą szybkiego wyszukiwania w Google, więc proces będzie mniej więcej taki sam 

(chociaż te systemy mogą wymagać również prawidłowego dysku instalacyjnego systemu Windows). 

Usługi Screenshot 

Ostatnim sposobem na sprawdzenie witryny w różnych przeglądarkach (jeśli nie chcesz niczego 

instalować na komputerze) jest skorzystanie z jednej z wielu usług zrzutów ekranu. Aby skorzystać z 

tych usług, wpisz adres swojej strony internetowej i wybierz przeglądarkę (lub ich serię), a serwery na 

stronie internetowej wykonają zrzut ekranu Twojej witryny w wybranej przeglądarce internetowej. 

Ponieważ nie musisz niczego instalować, usługi te mogą być przydatne, jeśli masz ograniczone miejsce 

na dysku twardym. Jednak niektóre krytyczne wady to to, że czasy oczekiwania na zrzuty ekranu mogą 

trwać godzinami w zależności od stopnia zajętości usługi; wiele usług nie jest bezpłatna, więc 

ponoszony jest miesięczny koszt; i co ważniejsze, nie wchodzisz w interakcję ze stroną, co może 

oznaczać, że inne podstawowe problemy nie są widoczne przy pierwszym ładowaniu i 

prawdopodobnie zostaną całkowicie pominięte. Oczywiście dla szybkich migawek usługi te mogą być 

naprawdę użyteczne, ale nie powinny być jedyną metodą testowania. Oto kilka usług zrzutów ekranu 

witryn internetowych, które możesz wypróbować, jeśli wolisz skorzystać z tej opcji do testowania: 

  BrowserPhoto: http://www.netmechanic.com/products/browser-index.shtml 

  BrowserPool: http://www.browserpool.de/kc/wob/portal.jsp?lang=en 

  BrowserShots: http://browsershots.org/ (patrz rysunek 7-11) 
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  BrowsrCamp: http://www.browsrcamp.com/ 

 IE Net Renderer: http://ipinfo.info/netrenderer/ 

  Litmus: http://litmusapp.com/ 

 

Podczas gdy wszystkie wcześniej wspomniane techniki - wirtualizacja, zrzuty ekranu i emulatory - 

doskonale pomagają w sprawdzaniu, czy witryna działa w standardowych przeglądarkach, co zrobisz z 

urządzeniami mobilnymi? Cóż, istnieją naprawdę tylko dwa realistyczne podejścia, które możesz 

podjąć, aby Twoja strona działała na różnych telefonach komórkowych. Po pierwsze, możesz odwiedzić 

swoją witrynę na samych urządzeniach. Ta opcja prawdopodobnie nie jest najbardziej realistyczna, ale 

być może warto udać się do lokalnego dostawcy telefonów komórkowych i wspólnie z nimi się bawić, 

aby zobaczyć, jak to będzie wyglądało (jeśli pozwalają). Poza tym możesz użyć jednego z wielu 

istniejących emulatorów (tak, więcej fragmentów oprogramowania do zainstalowania lub witryn do 

odwiedzenia). Ponieważ każde urządzenie mobilne jest inne, zauważysz rozbieżności w sposobie, w 

jaki Twoja witryna wygląda na każdym z nich. Jednak korzystając z następujących emulatorów, możesz 

zmniejszyć szanse poważnego uszkodzenia strony wyświetlającej się w wyniku zaniedbania testów: 

 Androi d SOK: http: // programista .android.com / sdk / 1.5_r2 / index .html  

 Symulator Blackberry: http: /lwi.w .blackberry .com / developers / downloads / simulators / 

 Dot Mobi Emulator: http: // mtld .mobi / emulator .php 

 Klondike WAP Browser: http: I / apachesoftware .com / download .html (tylko WML) 

 Net Front SOK: https: // www .access .co.jp / english / nf / form_WAVE .php 

 Nokia Browser Simulator: http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/db2c69a2-4066- 
46ff-81c4-caac8872a7c5/NMB40_install.zip.html 

 OpenWave Emulator: 
http://developer.openwave.com/dvl/member/index.htm?softwareId=23 

 Opera Mini Demo: http://www.opera.com/mini/demo/ 

 Opera Mobile: Open the Opera browser and navigate to the View ->Small Screen menu. 

 Windows Mobile: http://msdn.microsoft.com/engb/windowsmobile/bb264327.aspx 
 
Grając w Detektywa 
 
Teraz, gdy znasz już różne sposoby sprawdzania, czy wszystko wygląda dobrze, nadszedł czas, aby 
dowiedzieć się, jak sprawdzić, gdzie występują jakiekolwiek problemy. W większości przypadków (i przy 
dużej ilości ćwiczeń) można przejrzeć kod źródłowy i dowiedzieć się, w przybliżeniu, w jakim regionie 
struktura ma wpływ na problemy. Na przykład, jeśli zauważysz, że akapit tekstu nie zapisałby kursywy 
poprawnie, problem prawdopodobnie wystąpi w referencji CSS dla tego elementu. Następnie możesz 
powiązać tę wiedzę ze stylem CSS, który zastosowałeś, aby zmniejszyć ilość kodu potrzebnego do 
debugowania. Ale skąd wiadomo, która z tych właściwości powoduje problemy? Celem nauki 
debugowania kodu jest nie tylko wykorzystanie różnych narzędzi wymienionych wcześniej, aby 
wiedzieć, kiedy pojawią się problemy, ale wskazanie lokalizacji problemów i odgrywanie detektywa, 
aby odkryć przyczynę problemu! Możliwe przyczyny problemów z wyglądem i działaniem witryny mogą 
być spowodowane konfliktem między dwoma stwierdzeniami, które złożyłeś. Niektóre zasady 
zastępują inne, a być może zapomniałeś o poprzednim odwołaniu, które przejmuje kontrolę nad Twoim 
powtórzonym kodem później. Lub sprawcą może być rodzic z wyższą specyfiką, nadrzędną wobec 
elementu dziecięcego. Jest to coś, o czym dokładnie uważaliśmy w rozdziale 5, ponieważ jest to kolejny 
konflikt, który może się zdarzyć. Problemem może być również to, że zapomniałeś dodać coś do kodu 
(zawsze coś do sprawdzenia, czy jesteś zapominalski) lub po prostu przypadek przeglądarki, o której 
mowa, nieprawidłowo podążający za specyfikacją, co jest najprawdopodobniej wtedy, gdy zauważysz 
dziwny efekt. Aby określić podstawową przyczynę problemu, używamy rozszerzenia przeglądarki 
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znanego jako narzędzie programistyczne, które pozwala nam włączać, wyłączać i edytować niektóre 
style w locie. Za pomocą narzędzi programistycznych możemy manipulować przy pomocy kodu 
źródłowego, aby dowiedzieć się, jak inne właściwości CSS wchodzą w interakcje ze stylem i gdzie 
dziwactwo zaczęło powodować niespójność. Każda z głównych przeglądarek ma inny zestaw narzędzi 
przeglądarki, do których możesz uzyskać dostęp: 

  Internet Explorer 8: Przejdź do Narzędzia ➤ Menu narzędzi programistycznych, lub naciśnij 
F12, aby uruchomić. 

 Mozilla Firefox: Zainstaluj Firebug z http://getfirebug.com/, i naciśnij klawisz F12, aby 

uruchomić lub przejdź do menu Narzędzia ➤ Menu Firebug, aby uzyskać więcej informacji 
,informacje i opcje. 

  Apple Safari: wybierz Edytuj ➤ Preferencje ➤ Zaawansowane ➤ Pokaż Menu programisty. 
Następnie naciśnij Ctrl + Alt + I, aby uruchomić lub przejść do Opracuj menu, aby uzyskać więcej 
informacji i opcji. 

  Google Chrome: przejdź do menu Kontrola ➤ Deweloper lub naciśnij Ctrl + Shift + J, aby 
uruchomić narzędzia programistyczne. 

  Opera: Przejdź do menu Narzędzia ➤ Zaawansowane ➤ Narzędzia programistyczne do 
uruchom debugger. 

 
Jeśli znajdziesz fragment kodu, który nie działa poprawnie, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to 
wyizolować problem, więc wiesz dokładnie, co powoduje, że przeglądarka internetowa ma hissy 
pasuje. Możesz użyć wielu różnych metod, aby to odkryć. Po pierwsze, możesz użyć jednego z 
powyższych narzędzi (z sekcji emulatorów przeglądarki) i przejrzeć kod źródłowy, wyłączając rzeczy, 
które mogą mieć wpływ na twój projekt. Myśl logicznie na tym etapie: jeśli na przykład Twój tekst nie 
będzie pochylić się, możesz spróbować wyłączyć dowolny kod w projekcie, który wyzwala styl czcionki. 
To całkiem proste, prawda? Możliwość włączania i wyłączania stylów na własne polecenie to świetny 
sposób na sprawdzenie, co może dziać się zabawnie. Oczywiście nie wszyscy lubią używać narzędzi 
przeglądarki, więc Inną opcją jest zawijanie właściwości w komentarzach CSS lub całkowite ich 
usunięcie, aby sprawdzić, czy to pomaga. Proces debugowania strony internetowej nie jest tak 
naprawdę prostą techniką, jak po prostu podążanie za prostymi regułami przyczyny i skutku oraz 
decydowanie, jakie elementy mogą wpływać na dany styl i jak może to wpłynąć na wynikową stronę 
internetową. Innymi słowy, próba i błąd to prosta, skuteczna i popularna metoda debugowania kodu. 
Po wyłączeniu wszystkich możliwych elementów, które mogą wpłynąć na twój projekt, włącz każdą 
właściwość CSS po kolei (podczas podglądu w każdej przeglądarce), aby zobaczyć, co się stanie. Jeśli 
problem powtarza się po włączeniu linii kodu, wiesz, gdzie leży problem. Oczywiście, gdy już poświęcisz 
czas na szturchanie kodu, aby znaleźć problem, musisz skupić się na rozwiązaniu problemu w całości. 
Aby rozwiązać problem, musisz najpierw sprawdzić, czy kod jest prawidłowo stosowany - jeśli popełnisz 
błąd, napraw go. Jeśli błędu nie ma w kodzie, możesz znaleźć inny sposób wykonania tego samego 
zadania, aby usunąć problem (np. Dodając specyficzność lub uruchamiając hasLayout) lub skorzystać z 
witryny błędu przeglądarki, aby sprawdzić, czy problem został zgłoszony przed i jak to naprawić. 
Istnieje wiele znanych problemów i na szczęście niektóre dobre strony dokumentują problemy i 
sposoby ich naprawienia. Pomyśl o tych stronach, takich jak gigantyczny plik pomocy! Wtedy możesz 
użyć hackowania lub filtra specyficznego dla przeglądarki, takiego jak komentarze warunkowe, aby 
rozwiązać problem niespójności siłą. Debugowanie kodu źródłowego może być skomplikowaną 
procedurą, ponieważ nie chcesz zmieniać czegoś, co będzie łamać inne przeglądarki, i na pewno nie 
chcesz uciekać się do używania hacków i filtrów, chyba że musisz. Prawda jest taka, że wiele problemów 
z ustawieniami między przeglądarkami ogranicza się do gry detektywa, a podczas gdy debuggery mogą 
pomóc w ustaleniu przyczyny problemu, samo rozwiązanie problemu może być czymś, co jest nowością 
w budowaniu stron internetowych (takich jak siebie) może to być kłopotliwe i frustrujące. Ponieważ ta 
książka nauczyła cię używać semantycznego i poprawnego kodu źródłowego, liczba problemów, które 
otrzymasz, powinna być ograniczona do minimum, a dzięki walidacji strony internetowej błędy, które 
przypadkowo popełniłeś, mogą zostać szybko rozwiązane. Za błędy, które nie są twoją winą, jeśli nie 



znajdziesz żadnego z nich Informacje w sekcji śledzenia problemów pomagają i wiesz, która 
przeglądarka wyraźnie daje ci kłopoty (moje pieniądze są w Internet Explorerze 6), weź tylko spokojny, 
głęboki oddech, a ja pomogę ci rozwiązać ten problem. 
 
Debugowanie Z wdziękiem 
Naprawianie błędów i problemów wewnątrz CSS może być trudnym zadaniem. Chcesz mieć pewność, 
że tylko dotknięte przeglądarki reagują na leczenie i zachowują kod jako semantyczny i czysty w masie 
i bałaganie, jak to możliwe (i oczywiście, chcesz uniknąć kodu, który nie będzie sprawdzany). Dlatego 
dostarczono następujące informacje, aby pomóc taśmą klejącą, która nieszczelnie się zamknęła, i 
powstrzymać twój kod przed wyciekaniem przez ciebie, w przeciwnym razie wspaniałą stroną 
internetową. W celu zachowania prostoty, podczas gdy są problemy z innymi przeglądarkami 
renderującymi takie silniki, jak Gecko, Webkit i Presto, większość problemów związanych z 
projektowaniem strony internetowej (i ich niespójności) są zazwyczaj wynikiem wczesnych wersji 
Internet Explorera. Gdy Internet Explorer 6 zniknie na stałe, większość błędów, które trzeba rozwiązać, 
umrze wraz z nim. 
Hacki i filtry 
Wiedząc, że przeglądarki internetowe na całym świecie mają niespójności i wiedzą, które z nich są na 
tyle popularne, że należy się troszczyć o to, jak postrzegają twoją stronę internetową, to jedno, ale 
wiedza o tym, jakie błędy istnieją w tych przeglądarkach, może pomóc w rozpoznaniu symptomów 
podczas testowania w przeglądarkach. Dlatego, gdy zaczynamy zajmować się diagnozowaniem i 
leczeniem Twojej witryny, zwróć uwagę, że różne strony internetowe zawierają bazę danych znanych 
problemów w różnych przeglądarkach internetowych i rozwiązaniach pozwalających przezwyciężyć 
problemy. Kiedy przejdziesz przez tę część rozdziału, zasoby te będą niezwykle cenne, aby pomóc Ci 
uporać się z problemami, które możesz napotkać w swojej własnej witrynie, gdy zobaczysz to oczami 
innej przeglądarki (od tej pory opuściłem ten krok, aby zapewnić ci mieć zasoby do rozwiązania 
problemów i zrozumieć konsekwencje niektórych zastosowanych poprawek). Czym dokładnie są hacki 
i filtry? Jak już wiesz, przeglądarka internetowa, dzięki mieszance ewolucji i rażąco wadliwego 
programowania, rozwinęła wszystkie rodzaje nieprzyjemnych dziwactw, które sprawiają, że twoja 
śliczna, semantycznie poprawna strona internetowa staje się zdezorientowana i nieprawidłowo 
renderuje się w różnych przeglądarkach. Poprzez walidację i wykorzystanie emulatorów, widziałaś z 
pierwszej ręki, jak wygląda twoja strona w różnych przeglądarkach, a do tego prawdopodobnie masz 
już dość słuchania o tym, jak wszystko się ułożyło. Musimy teraz spojrzeć na ataki hakerów i filtrów, 
aby wykryć luki w sposób, w jaki te przeglądarki renderują CSS (lub funkcje, które dają za zadanie), 
abyśmy mogli obejść problemy spowodowane przez fałszywą przeglądarkę na naszym kodzie 
źródłowym.  
Używanie błędów, hacków, filtrów i innych… 
Witryny te zawierają dogłębne informacje na temat błędów przeglądarki oraz wykorzystania hacków i 
filtrów w celu ich usunięcia: 

  Centricle: http://centricle.com/ref/css/filters/ 

  Dyskusja CSS: http://css-discuss.incutio.com/ 

  Testy CSS: http://www.brunildo.org/test/ 

  Dynamiczne rozwiązania site: http://www.dynamicsitesolutions.com/css/filters/support-
chart/ 

  Gérard Talbot: http://www.gtalbot.org/BrowserBugsSection/ 

  Pozycja jest wszystkim: http://www.positioniseverything.net/ 

 QuirksMode: http://www.quirksmode.org/ 

  Rich In Style: http://www.richinstyle.com/bugs/ 

 WebDevOut: http://www.webdevout.com/ 
 
Problemy z używaniem hack i filtrów są liczne, więc możesz się zastanawiać, dlaczego w ogóle 
przekazuję informacje na ich temat. Ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób przeglądarki interpretują 
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kod w przypadku, gdy kiedykolwiek spróbujesz uporać się z problemem, który nie jest związany z 
Internet Explorerem (problemy z Internet Explorerem mogą być rozwiązywane za pomocą 
warunkowych komentarzy, które są omówione poniżej). Możesz mieć dość pokusy, aby zacząć używać 
haka lub filtra, aby przeglądarka zachowywała się zgodnie z zamierzeniami. Ale nawet jeśli zachowasz 
wszystkie swoje hacki oddzielnie od swoich głównych arkuszy stylów, więc możesz je wyeliminować, 
gdy stare przeglądarki wymrą, hacki są traktowane jako niestabilne i nie ma gwarancji, że będą działać, 
jeśli przeglądarka jest zaktualizowana. Debata na temat tego, czy powinieneś używać hacków czy 
filtrów, kończy się wnioskiem, który wcześniej zawarliśmy o użyciu nieprawidłowego lub dziwacznego 
kodu, aby spróbować rozwiązać problemy: używaj tej sztuczki tylko wtedy, gdy nie ma innego wyboru 
- a "nie ma innego wyboru" obejmuje pytania się, czy coś, co wygląda nieco inaczej, jest na tyle znośne, 
że możesz z tym żyć! 
 
Przezwyciężenie błędu Float Double Margin 
OK, załóżmy wszystko, o czym wspomnieliśmy, na temat rozwiązywania problemów, za pomocą 
miłego, łatwego do naśladowania przykładu. Pokażę ci, jak można przezwyciężyć znany problem w 
Internet Explorerze, podwójny błąd. Podwójny błąd typu float jest częstym problemem w Internet 
Explorerze, który jest nadal w użyciu. Co powoduje problem? Jeśli skorzystasz z właściwości float:right; 
i nadaszj jej prawy margines o wartości około 50 pikseli, powinieneś mieć (zgadłeś) element po prawej 
stronie ekranu z wcięciem 50 pikseli: 
<h3>Title</h3> 
<p>Normal Text</p> 
<p style="float: right; margin-right: 50px; border: 1px solid 
#000000;">Indented text</p> 
Ale co robi Internet Explorer 6? Jeśli przeglądasz poprzedni kod w przeglądarce takiej jak Firefox 
(dołączonej do jakiegoś HTML), zauważysz, że wygląda dokładnie tak, jak powinien. Ale spróbuj tego 
kodu w Internet Explorerze 6, a przeglądarka dziwnie stosuje dwa razy więcej niż margines określony 
w twoim kodzie źródłowym, jak pokazano na rysunku  
 

 
Nie o to prosiliśmy, chcieliśmy 50 pikseli, a nie 100! Po przetestowaniu strony, która cierpi na ten błąd, 
masz teraz problem niespójnego renderowania przeglądarki, więc co robisz? Oczywiście na tym etapie 
wiemy, gdzie wystąpił problem, ale co, jeśli tego nie zrobiliśmy? Załóżmy na przykład, że 
przetestowałeś witrynę w Internet Explorerze 6 i nagle zobaczyłeś ten problem po raz pierwszy. 
Prawdopodobnie byłbyś zdezorientowany i zaskoczony poważną różnicą widoczną w przeglądarkach. 
Aby ci w tym pomóc, wytłumaczę proces grania detektywa i dowiem się, gdzie pojawia się problem. W 
naszym przykładzie różnica pojawia się tylko w jednym akapicie tekstu (wszystko inne wygląda jak 
powinno), więc z definicji musimy założyć, że problemem jest akapit (lub przynajmniej styl zastosowany 
do niego). Zaglądanie do kodu źródłowego tak naprawdę nie mówi nam nic innego niż kod jest 
przenoszony na prawą stronę (ponieważ nie jest całkowicie na prawo, może to być problem) i rozmiar 
prawego marginesu (który może również powodować problemy). Oczywiście mamy dwie możliwe 
przyczyny problemów, ponieważ obie deklarowane właściwości CSS bezpośrednio wpływają na prawą 
stronę elementu, w którym występuje problem. Który z dwóch elementów jest problemem i dlaczego 
tak się dzieje? Jeśli chodzi o to, dlaczego tak się dzieje, nikt tak naprawdę nie wie, ale przy ustalaniu, 
który z dwóch elementów jest, próbujesz naprawić swoją stronę, zastępując margines wyściółką. 
Oczywiście nie wydaje się to pomocne, zwłaszcza jeśli masz kolor tła lub obraz, który rozprzestrzenia 



się na skraju ekranu. Nie możesz zrozumieć, dlaczego kod nie działa, więc powinieneś następnie 
sprawdzić, czy ktoś inny napotkał błąd. Ponieważ problem ten jest dobrze udokumentowany, po 
wyszukaniu w Google "błędu podwójnego marginesu" znajdziesz artykuł na temat pozycji jest 
wszystkim, który wyjaśnia problem i sposób jego rozwiązania. Wysyłając Cię do wyszukiwania w 
Internecie może wydawać się dziwnym sposobem na naprawienie problemu, prawda jest taka, 
ponieważ nie mogliśmy bezpośrednio zidentyfikować problemu (ponieważ kod był ważny i nie było 
powodów, dla których miałby on wystąpić), znalezienie innych z tym samym problemem lub 
szukającym pomocy, zwłaszcza gdy wciąż jesteś całkiem nowy w kodowaniu, jest prostym sposobem 
na rozwiązanie typowych błędów. Jak więc pokonać ten problem? Podobnie jak w przypadku wielu 
błędów przeglądarki w Internet Explorerze, użycie niepowiązanej kombinacji właściwości i wartości CSS 
w celu nadpisania dziwnego zachowania przeglądarki naprawi twoje problemy. Chociaż to rozwiązanie 
jest technicznie hackowe, zauważ, że jest wystarczająco czyste, aby sprawdzić poprawność i na tyle 
proste, że inne hacki, filtry lub warunkowe komentarze są w takich okolicznościach bezsensowne. W 
tym przypadku dodanie display: inline; do elementu, który ma pływak, magicznie rozwiązuje problem. 
 

 
Chociaż to wyjaśnienie jest prawdopodobnie dość mylące, wyjaśnienie tej poprawki jest dość 
skomplikowane, szczególnie z nieznaną przyczyną, więc jeśli kiedykolwiek natkniesz się na ten problem 
podczas testowania swojej witryny w Internet Explorerze 6 (co tak naprawdę powinieneś zrobić, 
ponieważ wciąż pozostaje jeden z najpopularniejszych przeglądarek internetowych), teraz wiemy o 
tym niezwykłym, ale dość powszechnym problemie i, co ważniejsze, jak rozwiązać problem, jeśli go 
napotkasz. 
 
Komentarze warunkowe 
Mimo że większość błędów w przeglądarce występuje w Internet Explorerze, mamy szczęście, że 
istnieje prosta, ale skuteczna (i czy wspominałam o czystej?) Technice, aby wyeliminować większość 
potrzeb hackerów i filtrów. Sytuacja z komentarzami warunkowymi pozwala nam uniknąć błędów w 
przeglądzie przeglądarki, aby dotrzeć do określonych wersji popularnej przeglądarki i po prostu 
dostarczyć CSS w specjalnie zaprojektowanym arkuszu stylów, owiniętym wokół zestawu komentarzy 
HTML, które dają wyraźne instrukcje, które przeglądarki mogą osiągać szczyt w obwoluta. Czy nie 
byłoby miło, gdybyśmy nie potrzebowali żadnych obejść? Odkąd to robimy, a ty jesteś całkiem nowy w 
całej koncepcji rozmyślania z CSS, aby wszystko działało, bardzo zalecam używanie komentarzy 
warunkowych zamiast hacków i filtrów. Jedynym wyjątkiem od tej rekomendacji jest to, czy istnieje 
naturalny (wolny od hacków) sposób rozwiązania problemu, 
takie jak rozwiązanie wykorzystujące czysty i czysty kod CSS. Komentarze warunkowe, na ich 
najbardziej podstawowym, są metodą kierowania na przeglądarki z kodem, który Internet Explorer 
odczyta, aby rozwiązać problem, który nie może zostać naprawiony w sposób naturalny (lub 
nadprzyrodzone użycie niektórych hacków, które istnieją). Komentarze warunkowe pozwalają po 
prostu zastąpić istniejący styl docelowym arkuszem stylów. Używanie warunkowych komentarzy jest 
jak posiadanie jednego pliku CSS, który działa ogólnie dla wszystkich przeglądarek, a drugi 
bezpośrednio pod nim, aby uszkodzona przeglądarka mogła przepisać styl w razie potrzeby. Pozwól mi 
pokazać, jak uruchomić warunkowe komentarze. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o 
komentarzach warunkowych, jest to, że są one prawnie zastrzeżonym rozszerzeniem. Podczas gdy 
normalnie ustawiłby się dzwonek alarmowy (ponieważ nie chcesz nieważnych znaczników), ważne jest, 
aby zdać sobie sprawę, że te komentarze zostały skonstruowane specjalnie z użyciem idealnie 



poprawnego komentarza HTML element z możliwością jawnego uznania za coś więcej niż tylko 
komentarz z Internet Explorera. Innymi słowy, Internet Explorer będzie zwracał szczególną uwagę na 
komentarze warunkowe, a inne przeglądarki po prostu uznają je za zwykłe komentarze HTML, które 
nie są warte patrzenia i będą działać tak, jakby nic się nie stało. Nie tylko to, ale weryfikator W3C uzna 
komentarz za perfekcyjnie sformułowany, a kod zostanie zatwierdzony. Komentarze warunkowe 
składają się z następujących elementów: 
<! - [if ...]> 
<! [endif] -> 
Otwarty znacznik komentarza rozpoczyna się od instrukcji if, która określa warunki używanej 
zawartości, a następnie treść, która zostanie zastosowana, a na koniec instrukcję zamykającą, jeśli 
instrukcja zakończy warunki. Zamiast elips po, jeśli, możesz ustawić wiele różnych warunków, chociaż 
najbardziej powszechnym z nich byłoby IE, po którym następuje spacja i numer wersji. Ta deklaracja 
wyjaśnia, która edycja programu Internet Explorer powinna być kierowana na kod źródłowy w niej 
przechowywany. Oto prosty przykład: 
<! - [if IE 6]> 
<link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "/ style / fixes.css" 
media = "all" /> 
<! [endif] -> 
Poprzedni kod spowoduje dołączenie arkusza stylów fixes.css, jeśli jest używany program Internet 
Explorer 6 - wystarczy, prawda? Możesz również zmienić numer wersji na dowolną wersję przeglądarki, 
na którą chcesz kierować reklamy, na przykład IE 5, IE 5.5, IE 6, IE 7 lub IE 8. Kierowanie na jawne wersje 
przeglądarek może być przydatne, ale warunkowe komentarze stać się naprawdę potężnym, gdy 
używasz zestawu operatorów do wydawania instrukcji, aby można było kierować wieloma wersjami 
przeglądarki. Tabela 7-1 przedstawia różne symbole, których można użyć. Komentarze warunkowe 
zostały po raz pierwszy wprowadzone w przeglądarce Internet Explorer 5, więc mają szeroki zakres 
wsparcia, ponieważ Internet Explorer 6 i nowsze są tym, czego używa większość użytkowników (mniej 
niż 1% odwiedzających korzysta z Internet Explorer 5.5 lub niższy, dzięki czemu możesz bezpiecznie z 
niego zrezygnować). Komentarze warunkowe nie mogą być używane w CSS, ponieważ są elementem 
HTML. Możesz jednak zawrzeć deklarację linku arkusza stylów w nagłówku witryny przy użyciu 
warunkowych komentarzy, a zatem każdy styl w komentarzach będzie stosowany tylko do określonych 
wersji przeglądarki Internet Explorer (inne przeglądarki uznają, że kod w środku jest tylko 
komentarzem i ignoruje to). 
Kod zastrzeżony 
Wiele właściwości CSS jest zastrzeżonych i zostało stworzonych przez producentów przeglądarek, 
których jedynym celem jest nadanie funkcjonalności poza W3C 
specyfikacja; powstawały one głównie podczas wojen z przeglądarką, aby uzyskać przewagę nad 
innymi. White Gorąco polecam, abyś ich nie używał, możesz chcieć skierować się do konkretnej 
przeglądarki lub wdrożyć coś, czego nie można zrobić w żaden inny sposób. Nt:> st autorski kod CSS 
zaczyna się od myślnika, następuje prefiks dostawcy i kolejny myślnik, a kończy się zwykłą nazwą i 
wartością właściwości. Niestety, z biegiem lat rozszerzenia uległy zmianie, więc wiele rozszerzeń 
własnościowych nie stosuje się do tych konwencji. W związku z tym możesz wymagać więcej niż 
jednego rozszerzenia do kierowania na wiele wersji przeglądarki. Nie tylko to, ale niektóre poprawne 
właściwości CSS zostały opatrzone zastrzeżonym kodem CSS do użycia zamiast, z powodu albo braku 
wychwytu, niekompletności szkiców przez W3C, albo zwykłego lenistwa od twórców przeglądarek 
(naprawdę możesz wybrać, kto Obciążanie Kod zastrzeżony dla CSS jest nadal akceptowany i 
wykorzystywany z powodu konieczności niespójnego renderowania takich elementów. Jednak przez 
wiele lat ewoluowano wiele elementów, które zostały usunięte ze specyfikacji, ponieważ nie służą one 
już celom. Pomimo utrzymującej się obsługi przeglądarek dla tych elementów, należy unikać ich 
używania, ponieważ nie gwarantują one działania w przyszłości, a ich zamienniki są ostatecznie bardziej 
semantyczne i kontekstowe, co oznacza, że w rezultacie otrzymasz lepszą stronę internetową. 
elementy zostały zniszczone w wyniku dostępności CSS i oddzielenia stylu od struktury, a inne zniknęły 
z powodu nadużywania lub problemów spowodowanych użycie spadkobiercy. Zdecydowana większość 



tagów, których powinieneś unikać, znajduje się na poniższej liście. Ogólna zasada działania polega na 
tym, że jeśli widzisz jeden z poniższych elementów, nie dołączaj ich, ponieważ możesz złamać swoją 
witrynę i unieważnić swój kod! 
? <animate>: Zastąpione animowanymi GIF-ami 
? <applet>: Zastępowany elementem HTML <object> 
? <audioscope>: Zastąpiony przez Flash, SVG lub Canvas 
? <basefont>: Zastąpiono treścią CSS {font-size: value;} 
? <bgsound>: usunięto bez wymiany 
? <blackface>: Zastąpiony kodem czcionki CSS; 
? <blink>: Zastąpiono dekoracją tekstu CSS: miga; 
? <bq>: Zastąpiony elementem HTML <blockquote> 
? <center>: Zastąpiono wyrównaniem CSS: center; 
? <comment>: Zastąpione komentarzami HTML (<! - text ->) 
? <dir>: Zastąpiony przez użycie elementu <ul> 
? <fn>: Zastąpione referencjami fragmentów 
? <font>: Zastąpiono czcionką CSS 
? <ilayer>: Zastąpiony elementem HTML <iframe> 
? <image>: Zastąpiony elementem HTML <img> 
? <isindex>: usunięto bez wymiany 
? <keygen>: Ponowne wprowadzenie do HTML5! 
? <layer>: Zastąpiony elementem HTML <iframe> 
? <limittext>: Zastąpiono właściwością szerokości CSS 
? <listing>: Zastąpiony elementem HTML <pre> 
? <marquee>: Zastąpiono właściwością marquee CSS3 
? <menu>: ponowne wprowadzenie do HTML5! 
? <multicol>: Zastąpiono właściwością kolumny CSS3 
? <nobr>: Zastąpiono białą spacją CSS: nowrap; 
? <nolayer>: Zastąpiony elementem HTML <noframes> 
? <nosmartquotes>: usunięto bez wymiany 
? <plaintext>: Zastępowany elementem HTML <pre> 
? <s>: Zastąpiono dekoracją tekstu CSS: line-through; 
? <server>: Zastąpiono skryptami DOM 
? <shadow>: Zastąpiono właściwością text-shadow CSS3 
? <sidebar>: usunięto bez wymiany 
? <spacer>: Zastąpiono dopełnieniem CSS i właściwościami marginesu 
? <sound>: Zastępowany elementem HTML5 <audio> 
? <strike>: Zastąpiono dekoracją tekstu CSS: line-through; 
? <u>: Zastąpiono dekorowaniem tekstu CSS: podkreślenie; 
? <wbr>: usunięto bez wymiany 
? <xmp>: usunięto bez wymiany 
 
Wdrażanie nieprzejrzystości między przeglądarkami 
Aby pokazać, jak funkcjonują zastrzeżone funkcje CSS, wyjaśnię jedną z nowych właściwości CSS3, 
których jeszcze nie zbadaliśmy. Ustawienie nieprzejrzystości pozwala zanikać elementowi (taki jak tło), 
dzięki czemu można go częściowo przejrzeć. Nieprzejrzystość działa na skali liczbowej lub procentowej, 
przy czym 0 jest całkowicie przezroczyste, a 1 całkowicie nieprzezroczyste.  Nieprzejrzystość jest 
jednym z rannych w walce konkurencyjnych przeglądarek, jak wymagają wiele różnych deklaracji, aby 
zapewnić wsparcie cross-przeglądarki, a niestety, korzystanie z kryciem przez CSS spowoduje kod 
niepowodzenie walidacji (jeżeli to ma znaczenie dla ciebie). Problemy związane z kryciem są bardzo 
widoczne, jeśli spróbujesz użyć właściwości CSF w krycie na jednej ze swoich stron (być może w 
przypadku obrazu). Firefox, Safari, Chrome, Opera i wszystkie inne przyjazne dla standardu 
przeglądarki dadzą pożądany skutek, ale jeśli spróbujesz i przeglądasz witrynę w dowolnej wersji 



Internet Explorera (szokująco nawet najnowszej wersji, Internet Explorer 8) , znajdziesz ładny efekt, po 
prostu nie rób tego, co zostało powiedziane! Powodem tego błędu jest to, że Microsoft, zamiast 
podążać za konwencją, postanowił pójść własną drogą i użyć zastrzeżonego rozszerzenia, aby 
zadeklarować nieprzezroczystość. Ta decyzja może wydawać się rozsądna, ponieważ CSS3 jest nadal 
projektem specyfikacji, a nie jest jeszcze kompletny, ale oznacza to, że wymagamy użycia znaczników, 
które wyścielają plik CSS (aw niektórych przypadkach jest całkowicie nieważny) i sprawia, że kod 
wydaje się mniej usprawniony i brzydszy. Prawdopodobnie jednak chcesz zachować swój kod, ale może 
się zdarzyć, że będziesz chciał dodać fajne efekty przezroczystości na swojej stronie internetowej, a 
także koszty utrzymania stron w pełni na wypadek użycia odrobiny zastrzeżony kod zapewniający, że 
działa we wszystkich przeglądarkach, jest trudny będzie musiał zrobić dla siebie. Oczywiście głównym 
problemem w uzyskaniu nieprzezroczystości do poprawnej pracy w przeglądarce jest Internet Explorer 
(tak, znowu!); po prostu nie podoba im się pomysł przestrzegania standardów. Sprawy są jeszcze 
bardziej diaboliczne, ponieważ praktycznie każda wersja Internet Explorera ma swoją własną, 
wymaganą poprawkę, wymagającą wielu filtrów przeglądarki, aby zagwarantować, że wszyscy zobaczą 
Twoją witrynę tak samo. Na szczęście ten brak wsparcie jest możliwe do pokonania (w przeciwieństwie 
do niektórych problemów z przeglądarką) i można to zrobić za pomocą kilku przydatnych właściwości 
i wartości, jak pokazano w poniższym kodzie: 
opacity:.50; 
-moz-opacity: 0.5; 
-khtml-opacity: 0.5; 
-ms-filter: "alpha(opacity=50)"; 
filter: alpha(opacity=50); 
filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50)"; 
Oczywiście Internet Explorer nie jest jedyną problematyczną przeglądarką, która potrzebuje specjalnej 
pomocy, aby móc korzystać z tej właściwości. Stare wersje silnika renderującego Gecko i Webkit 
również wymagają własnych hacków, aby uzyskać tę samą funkcjonalność (chociaż nie wyjaśnia to, 
dlaczego Internet Explorer potrzebuje trzech różnych właściwości i wartości, aby program Internet 
Explorer 5.5 i wyżej mógł faktycznie wyświetlić efekt). Kod cofnięty używa do działania mieszaniny 
różnych wymaganych zastrzeżonych kodów nieprzezroczystości. Najpierw jest poprawna 
implementacja CSS (nieprzezroczystość). Następnie masz dwie instrukcje używające moz i khtml do 
obsługi starych wersji Netscape, Safari i Konquerora. Na koniec, ostatnie trzy stwierdzenia są dobre dla 
Internet Explorera: ms-filter działa dla Internet Explorera 8; filter: alpha działa dla Internet Explorera 6 
i Internet Explorera 7; a filtr dla DXImage obsłuży nawet starszego Internet Explorera 5.5 i nowsze, a 
także Internet Explorera dla Maca. To dużo kodu dla jednej prostej własności. Niestety, dopóki stare 
przeglądarki są nadal używane, kompatybilność zawsze będzie stanowić problem; w związku z tym 
musimy zająć się tymi problemami w momencie ich wystąpienia. Prawdopodobnie  niektóre z 
poprzednich wcieleń przeglądarek, które umarły (lub prawie tak), prawdopodobnie usuną wszystko 
oprócz poprawnego nieprzeźroczystości i dwóch hacków dla Internet Explorera w wersjach od 6 do 8. 
Jednak, gdy globalna poprawka jest tak łatwo dostępna, możesz dobrze dbaj o najwyższy poziom opieki 
i upewnij się, że wszystko będzie dobrze wyglądać. 
 
Lepiej zapobiegać niż leczyć 
Oczywiście używamy hacków i filtrów tylko z konieczności, a większość z nas wolałaby nie poświęcać 
czasu na debugowanie naszych projektów, gdy powinny one działać idealnie. Podczas gdy w 
przeglądarkach internetowych pojawiają się problemy, stworzono pięć bardzo prostych procesów 
filozoficznych, aby zbliżyć się do całego obszaru projektowania stron internetowych; są to 
kompatybilność wsteczna, pełna wdzięku degradacja, progresywne wzmocnienie, przyszłe 
zabezpieczenie i krwawienie. Te metody radzenia sobie z problemami i zmniejszania szans ich 
wystąpienia w pierwszej kolejności będą rozpatrywane pojedynczo w kolejnych sekcjach. Koncepcje te 
pozostają ważnym krokiem w kierunku zapewnienia, że twoja strona internetowa jest nie tylko 
semantyczna, dostępna i użyteczna, ale także tak sympatyczna, jak to tylko możliwe, w stosunku do 
przeglądarek, które są ograniczone lub kwestionowane w sposobie implementacji języków takich jak 



CSS. Uznanie błędów jest ważne, ale jest elastyczne wymagania użytkowników i ich przeglądarek są 
również bardzo ważne. 
 
Zapewnienie zgodności wstecznej 
Ideologia zgodności wstecznej stwierdza, że wszystko, co robisz, powinno działać ze starszą technologią 
tego samego typu. Oczywiście, pomysł na zachowanie kompatybilności z poprzednimi wersjami 
oznacza również łatanie stron internetowych, które wykorzystują nowe technologie do obsługi starych. 
Jest to celem warunkowych komentarzy, hacków i filtrów. Przykładem kompatybilności wstecznej jest 
rosnący trend używania warunkowych komentarzy, aby zepsute elementy konstrukcyjne złączyły się w 
Internet Explorerze 6, w którym obsługa CSS jest w najlepszym razie niestabilna. W grę wchodzą 
metody zbliżania się do projektu, aby ograniczyć ilość niezbędnych poprawek, ale cała koncepcja 
stworzenia witryny najlepiej jak to możliwe dla wszystkich nowych, błyszczących przeglądarek 
internetowych, a następnie radzenia sobie z tymi, którzy nie chcą dalej grać ładnie, jest nadal 
powszechnie stosowane podejście do kodowania stron internetowych. 
 
Degradacja z wdziękiem 
Zadowalająca degradacja oznacza, że gdy technologia jest niedostępna, strona internetowa powinna 
mieć coś, z czego można się wycofać, aby projekt był nadal użyteczny. Na przykład, jeśli JavaScript jest 
nagle wyłączony przez jednego z użytkowników, nie chcesz, aby linki przestały działać lub części witryny 
uległy rozpadowi. Posiadanie działającej strony internetowej, jeśli nie można zastosować technologii, 
jest szczególnie ważne w starszych przeglądarkach, gdzie niektóre bloki kodu mogą nie być zrozumiane 
przez przeglądarkę. Dobrze zaprojektowana strona z wdziękiem powróci na coś, co może nie być tak 
dobre lub mocne, ale nadal będzie działać tak samo. Przykładem pełnej wdzięku degradacji może być 
efekt pokazu slajdów. Jeśli JavaScript jest dostępny, obraz pojawi się bez konieczności przechodzenia 
przez użytkownika w inne miejsce. Jeśli jednak JavaScript jest wyłączony, obraz nadal będzie się 
ładował, bez efektów krzykliwych i zostanie załadowany jako zwykły obraz w przeglądarce. 
 
Korzystanie z funkcji Progressive Enhancement 
Najnowsza teoria i ideologia projektowania witryn internetowych zastępuje kompatybilność wsteczną 
i pełną gracji degradację z progresywnym ulepszaniem. Rdzeń tej metodologii określa dokładne 
praktyki, które stosowaliście w tej właśnie książce. Strony internetowe powinny najpierw zadbać o to, 
aby podstawowe technologie zostały obsłużone, a następnie warstwować każdy niezależny element 
strony internetowej, aby następnie budować stronę, która rozszerza się z każdą nową warstwą 
technologii, przy jednoczesnym zapewnieniu, że jedna funkcja nie jest zależna od ostatniej. Głównym 
założeniem tego jest oddzielenie stylu, struktury, zachowania i zawartości. Zasadniczo stara się zacząć 
od HTML, a następnie (w kolejności) do warstw CSS, skryptów po stronie klienta i skryptów po stronie 
serwera, aby stworzyć funkcjonalną stronę internetową, która może wytrzymać niedostępność 
funkcjonalność. Robiąc to wszystko, wizualnie upewniasz się, że każda warstwa działa najlepiej, zanim 
zostanie zastosowana kolejna warstwa, więc nie musisz polegać wyłącznie na poprawkach, które mogą 
zawieść lub na pół wypalonej funkcjonalności, które wynikają ze strony z wdziękiem rozpada się na 
mechanizm bezpieczny. Podczas gdy zgrabna degradacja wykorzystuje praktykę upewniania się, że jest 
coś, z czego można się powrócić, stopniowe ulepszanie zajmuje się sytuacją odwrotną, zaczynając od 
podstaw i pracując w górę. 
 
Przyszłe sprawdzanie 
Inną nowoczesną ideologią projektowania stron internetowych jest koncepcja przyszłej korekty. 
Ogólną ideą tego pomysłu jest uczynienie witryny tak elastyczną, jak to możliwe, aby mogła poradzić 
sobie ze wszystkim, co może przynieść przyszłość (takimi jak nowe języki, które mogą nadpisywać 
stare). Całe pojęcie przyszłej korekty jest w pewnym sensie marzeniem, ponieważ nikt nie wie, co 
przyniesie przyszłość sieci. Na przykład, założę się, że nikt nie widział, jak AJAX w tak szybkim tempie 
przesuwa się na nasze ekrany. To, co możesz wziąć z tej koncepcji, to pomysł, że jeśli upewnisz się, że 
twoja witryna jest kodowana semantycznie i używa tylko tyle kodu, ile jest wymagane do osiągnięcia 



potrzebnych efektów, pomagasz zmniejszyć ryzyko napotkania problemów, gdy nadejdzie czas 
aktualizacji. W celu przyszłej korekty, po prostu uczyń swoją witrynę tak czystą i logiczną, jak to tylko 
możliwe, aby uniknąć pomyłek i unikaj zastrzeżonych kodów, gdy tylko jest to możliwe. 
 
Pozostając na Bleeding Edge 
 
Inną koncepcją projektowania stron internetowych jest krwawienie. "Krwawienie" odnosi się do idei, 
że przyjęcie najnowocześniejszych dostępnych technik może zapewnić witrynie wyjątkowy punkt 
sprzedaży dla przeglądarek, które mogą z niej skorzystać. Jest to jednak coś, czego nie podejmiesz na 
tym etapie uczenia się, ponieważ wciąż masz do czynienia z podstawami. CSS3 jest doskonałym 
przykładem krwawiącego brzegu. Podczas gdy specyfikacja jest wciąż w fazie roboczej, przeglądarki 
mogą wykorzystać właściwości CSS3, takie jak nieprzezroczystość, aby nadać nowy poziom piękna 
projektom. Dla celów porównawczych, jeśli chcesz eksperymentować, pamiętaj, aby upewnić się, że 
Twoja witryna wygląda dobrze, jeśli funkcja jest niedostępna, i upewnij się, że Twoje projekty nie 
opierają się na tych metodach. Jeśli to zrobisz, wszystko powinno być w porządku i możesz 
eksperymentować ze świeżymi funkcjami z treścią swojego serca. 
 
Opis błędów 404 (Nie znaleziono sekcji) 
Czy zauważyłeś, ile błędów występuje w Internecie? Każdego dnia strony są przenoszone, usuwane, 
zmieniane lub po prostu zapomniane, a linki do nich nagle stają się zbędne i prowadzą do błędów 
dotyczących brakujących plików, problemów z serwerem lub nieprawidłowych danych 
uwierzytelniających (w zależności od problemu). Oczywiście na swojej stronie masz całkowitą kontrolę, 
a Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że niezależnie od tego, jak duża jest twoja strona, musisz 
obracać kołami i usuwać jak najwięcej błędów. Musisz wiedzieć, jak radzić sobie z błędami 
planowanymi (takimi jak przestoje związane z konserwacją lub zdarzeniami) i nieplanowanymi (takimi 
jak brakujące pliki, błędy i błędy w układzie). Podejmując środki ostrożności i współpracując z klientami, 
możesz zajmować się głównie wszystkim, co jest nie tak, a co za tym idzie, zwiększać 
prawdopodobieństwo powrotu do Twojej witryny. 
 
.htaccess 
Plik .htaccess, który działa tylko na serwerach Apache, jest ważnym i potężnym elementem budowania 
stron internetowych. Pozwala na wysyłanie zmian konfiguracji do serwera, który hostuje twoją stronę 
internetową w katalogu "po kolei". Jedną z rzeczy, o których musisz pamiętać, jest to, że chociaż 
podstawy działania tego pliku na swoją korzyść mogą być dość łatwe do zdobycia (i naprawdę pomocne 
w poprawieniu witryny), skutki naruszenia tego pliku mogą potencjalnie być szkodliwe. do ogólnej 
funkcjonalności twojej strony internetowej. Dlatego wszystko, co przeczytasz w tej sekcji, powinno być 
zrobione ostrożnie. To zastrzeżenie może cię niepokoić, ale prosta prawda jest taka, że wszystko, co 
robisz w pliku .htaccess, może zostać odwrócone poprzez przesłanie nowej kopii pliku zastępującego 
ostatnią (z poprawionym błędem), a wyniki będą natychmiastowe . W tej sekcji omówię niektóre z 
bardziej powszechnych (i naprawdę użytecznych) rzeczy, które .htaccess mogą osiągnąć, aby większość 
osób zaczynających chciało się uczyć. 
 
Budowanie Twojego pliku .htaccess 
Zanim zaczniemy korzystać z .htaccess, musisz utworzyć plik. Aby to zrobić, otwórz edytor kodu i zapisz 
plik w katalogu głównym, w którym znajduje się dokument indeksu .htaccess. W zależności od systemu 
operacyjnego konieczne może być włączenie wyświetlania ukrytych plików lub napotkanie problemów 
podczas próby nazwania pliku, ponieważ niektóre systemy operacyjne widzą pliki .htaccess jako 
nieposiadające nazwy pliku, co jest technicznie prawdziwe. Ta unikalna nazwa pliku ma tylko 
rozszerzenie, a nie pełną nazwę pliku - w tym przypadku nic nie powinno poprzedzać kropki. 
Rozwiązaniem, które zalecam w systemach Windows, Mac i Linux, jest otwarcie pustego okna edytora 
tekstów (na przykład Notatnika) i zapisanie tego pliku jako .htaccess zamiast próby utworzenia nowego 
pliku na pulpicie lub w folderze z rozszerzeniem. Pamiętasz, kiedy utworzyłeś pusty dokument i 



zapisałeś go w plikach HTML i CSS? Zrobić to samo dla .htaccess powinno pozwolić ci osiągnąć to 
zadanie. Możesz chcieć upewnić się, że okno dialogowe zapisu nie jest ustawione na zapisywanie z 
domyślnym rozszerzeniem, takim jak .txt i ustawione jest na wyświetlanie wszystkich plików (jeśli ta 
opcja jest podana), ponieważ nie spowoduje to, że aplikacja spróbuje zastosować rozszerzenie do pliku 
po kliknięciu przycisku zapisu. Po zapisaniu pliku w katalogu głównym (gdzie znajduje się index.html), 
możesz umieścić w nim dowolny kod .htaccess polecenia do serwera. Manipulowanie tą technologią, 
jak wcześniej wspomniano, jest zwykle zarezerwowane dla bardziej zaawansowanych użytkowników, 
ale powinieneś być w stanie zrobić kilka bardzo podstawowych rzeczy, które naprawdę przynoszą 
korzyści odwiedzającym. 
 
Tworzenie przyjaznych błędów 
Wszystkie fajne strony internetowe mają niestandardowe komunikaty o błędach, niezależnie od tego, 
czy przedstawiają obraz Homera Simpsona krzyczącego "D'oh!", Czy tylko przyjazny ekran, który 
informuje odwiedzających, że trafili do nieistniejącej przestrzeni. Chodzi o to, że dostarczanie 
spersonalizowanych komunikatów o błędach jest o wiele bardziej przydatne niż po prostu użycie 
domyślnych błędów 404 lub 403, ponieważ większość ludzi nie ma absolutnie pojęcia, co oznaczają te 
błędy. Dodając kilka linii kodu do naszego świeżego pliku .htaccess, możemy zdefiniować 
niestandardowy URL, w którym będą wysyłane wszystkie tego rodzaju błędy. Znaczniki przyjaznych 
komunikatów o błędach w .htaccess składają się z ErrorDocument, po którym następuje spacja, liczba 
(np. 404 dla pliku nie znalezionego), inna przestrzeń i adres URL do samego pliku: 
ErrorDocument 404 / notfound.php 
Za pomocą tego pliku .htaccess prześlij plik do swojej witryny i utwórz plik o nazwie notfound.php z 
wybranym rozszerzeniem po stronie serwera. Upewnij się, że plik używa twojego szablonu strony i 
zawiera komunikat, taki jak "Wybrałeś złe drzwi; ta strona nie istnieje! "Umieść plik notfound.php w 
tym samym folderze, co wszystko inne, i voilà! Jeśli użytkownicy wpiszeją stronę, która nie istnieje w 
Twojej witrynie, zostaną magicznie przeniesione na stronę błędów niestandardowych, a nie brzydka, 
domyślna, do której wszyscy są przyzwyczajeni. Możesz dołączyć wiele przydatnych informacji na 
swojej stronie 404, takich jak miejsca, których użytkownicy mogli szukać, lub w przypadku błędu 403 
(zabronionego), strony logowania. Ważne jest jednak, aby treść odzwierciedlała rodzaj błędu, jaki 
otrzymali użytkownicy, aby najlepiej zaspokoić ich potrzeby. Każda z tych stron ErrorDocument 
powinna zawsze pojawiać się w nowym wierszu pliku .htaccess, a adres URL użyty do połączenia z 
plikiem może być względny (jak ten w przykładzie) lub bezwzględny (pełny adres http). 
 
Przekierowywanie użytkowników 
Jak widać na przyjaznych stronach błędów, możesz przejąć kontrolę nad wprowadzonym adresem 
witryny, aby pomóc dostosować miejsce, w którym witryna wysyła odwiedzających, którzy otrzymali 
błąd. Oczywiście byłoby miło, gdyby nie było żadnego błędu. Być może przeniosłeś stronę z jednej 
lokalizacji do drugiej i chcesz przekierować użytkowników ze starej lokalizacji do nowej, ale nie chcesz 
mieć strony siedzącej na serwerze tylko po to, aby przekierować użytkowników. Jeśli tak, masz 
szczęście, plik .htaccess może również wykonywać przekierowania. Zasadniczo wystarczy poprzedzić 
polecenie Redirect 301 (301 mówi wyszukiwarkom, że ruch jest stały). Po prefiksie podaj względną 
ścieżkę do lokalizacji strony w odniesieniu do folderu podstawowego i uzupełnij spacją i pełnym 
adresem URL do nowej lokalizacji pliku: 
Przekierowanie 301 /old.php http://www.yoursitehere.com/new.php 
Możesz dosłownie użyć wielu z nich, ponieważ czujesz, że wykonasz to zadanie, ale jeśli docinałeś do 
50 różnych 301 linków, możesz rozważyć użycie alternatywnego rozwiązania, takiego jak httpd.conf 
(nieobjęte tą książką) ponieważ wiele żądań .htaccess spowolni dostęp do twojej witryny, ponieważ 
serwer musi sprawdzić plik dla każdego żądania strony. 
 
Używanie przyjaznych adresów URL 
Podobnie jak w przypadku przekierowania, możesz wytworzyć coś, co zwykle określa się jako 
"przyjazne adresy URL", aby przezwyciężyć nieodłączną trudność, jaką ludzie mają w zapamiętywaniu, 



gdzie znajdują się określone strony (dzięki czemu użytkownicy mogą wpisywać je bezpośrednio w 
pasku adresu). Przykładem może być zrobienie czegoś takiego jak 
yoursitehere.com/news.php?date=may&id=1 i zastąpienie go czymś takim jak 
yoursitehere.com/news/may/1/, które wygląda o wiele czystsze! Przekierowywanie z języków po 
stronie serwera jest trochę trudniejsze i nie jest omówione w tej książce, ale można utworzyć przyjazny 
adres URL z dowolnego pliku, nawet jeśli jest on statyczny, a nie dynamiczny, na przykład plik HTML. 
W poniższym przykładzie kod jest poprzedzony opcjami Options i RewriteEngine On (który powinien 
pojawić się tylko raz na samym szczycie pliku .htaccess), aby rozpocząć działanie. Następnie możesz 
korzystać z ustawienia RewriteRule tyle razy, ile chcesz w dokumencie. Poniższy kod używa znacznika 
(^) do oznaczenia początku adresu, a? /? $, Aby wskazać, że URL może kończyć się znakiem trenowania 
(/). Niezależnie od tego ma adres, do którego powinien przekierować, i [NC], aby ukryć rzeczywisty 
adres. 
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine On 
RewriteRule ^products?/?$ /news/products.php [NC] 
Jeśli wpiszesz yourherehere.com/products lub yoursitehere.com/products/ (zauważysz ukośnik na 
końcu), poprzedni kod po cichu przekierowuje do Twojej witryny here.com/news/products.php, ale 
odwiedzający widzi tylko przyjazny adres (bez .php), ponieważ [NC] ukrywa je przed przeglądarką 
internetową. Jeśli to jeszcze nie ma sensu, spróbuj skorzystać z własnej strony internetowej i zobacz, 
co się stanie. Możesz wziąć dowolną strukturę URL i przekierować ją w wewnętrznej strukturze witryny. 
Możesz także zrobić to samo z całym katalogiem, a nie tylko jednym plikiem do przekierowania. 
Przykład tego jest następujący: 
RewriteRule ^ images /(.*)$ / default / images / $ 1 [NC] 
W takim przypadku wszystkie linki w plikach do / images / zostaną przekierowane do folderu images 
w katalogu głównym. Jest to bardzo przydatne, jeśli lubisz przenosić wszystkie pliki do podkatalogów i 
nie chcesz używać elips, aby przejść na wyższy poziom na stronach. Różnica w tym łączu polega na tym, 
że po zakończeniu folderu z obrazami następuje znak (. *) $, Który pobiera nazwę pliku żądanego i 
przekierowuje wybraną opcję na koniec drugiego adresu URL, gdzie znajduje się lista $ 1. Jeśli nic z tego 
nie ma dla ciebie sensu, nie martw się; ten poziom przekierowania jest raczej zaawansowanym 
tematem. Mówiąc najprościej, możesz edytować adres URL wykorzystywany do swoich potrzeb i być 
w stanie samodzielnie korzystać z przyjaznych adresów URL! 
 
Chroniąc siebie 
Teraz masz skonfigurowane wszystkie adresy witryn z przyjaznymi adresami URL i niestandardowymi 
stronami błędów, na wypadek gdyby coś poszło nie tak. Następną rzeczą, którą musimy rozwiązać, jest 
ochrona Twojej witryny, aby można było zablokować odwiedzających, którzy próbują robić złe rzeczy. 
Miejmy nadzieję, że tak się nigdy nie stanie, ale musisz być przygotowany na wszelki wypadek, abyś 
mógł bezpośrednio poradzić sobie z tym problemem. Czy masz kogoś, kto Cię obserwuje lub 
prześladuje? Czy ktoś próbuje zaatakować lub zakłócić twoją stronę? W takim przypadku musisz 
znaleźć adres IP tej osoby (w dziennikach serwera lub statystykach) i dodać go do listy odmowy przy 
użyciu następującej metody: 
order allow,deny 
deny from 123.45.6.7 
deny from 98.76.54.32 
allow from all 
Każda linia może mieć unikalny adres, a każda osoba korzystająca z tego adresu będzie zablokowana 
podczas odwiedzania Twojej witryny! Choć brzmi to fantastycznie i solidnie, aby powstrzymać 
dziwaków, ludzie mogą ominąć to. Na przykład niektórzy dostawcy usług internetowych przypisują 
dynamiczny adres IP, który się zmienia, lub niektórzy ludzie będą używać serwera proxy (w zasadzie 
fałszywy adres IP). Poza tym czasami dostawcy usług internetowych przetwarzają adresy IP, więc jeśli 
kogoś blokujesz , możesz również zakazać innym osobom, które są nieszczęśliwe, że trafią na adres IP 
kogoś, kogo uprzednio zbanowany. Tak więc, podczas gdy możesz zakazać ludziom korzystania ze 



swojej witryny, nie powinieneś traktować tej metody jako niezawodnego i gwarantowanego 
rozwiązania bezpieczeństwa. 
 
Przykładowy plik .htaccess 
Teraz już wiesz, jak zrobić kilka rzeczy za pomocą .htaccess, ale widziałeś tylko wierzchołek góry 
lodowej i powinieneś pamiętać, że .htaccess nie jest tematem dla osób o słabym sercu (lub osób 
cierpiących na kalorę literową). Mnóstwo dodatkowych zasobów jest dostępnych w sieci, jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej fajnych i sprytnych rzeczy, które możesz zrobić z plikiem .htaccess, ale aby 
podsumować to, czego się tutaj nauczyłeś, skompilowałem plik .htaccess na podstawie informacji 
omówiliśmy, więc możesz uzyskać ogólne wyobrażenie o tym, jak wszystko powinno wyglądać razem. 
Oto przykład pełnego pliku .htaccess: 
 
# Podstawowe funkcje do przekierowania niektórych linków względnych 
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine On 
# Gdzie iść, gdy wystąpi błąd 
ErrorDocument 403 / forbidden.php 
ErrorDocument 404 / notfound.php 
#The friendly URLs this website wants 
RewriteRule ^news?/?$ /archive.php [NC] 
RewriteRule ^products?/?$ /products.php [NC] 
RewriteRule ^support?/?$ /support.php [NC] 
RewriteRule ^images/(.*)$ /default/images/$1 [NC] 
RewriteRule ^scripts/(.*)$ /default/scripts/$1 [NC] 
RewriteRule ^includes/(.*)$ /default/ includes/$1 [NC] 
 
Radzenie sobie z problemami 
Większość problemów, które występują, można naprawić bez zakłócania pracy osób odwiedzających 
witrynę, dosłownie poprzez przesłanie nowej kopii pliku CSS, którego dotyczy problem. Jeśli jednak 
znudzi Ci się projekt, który przygotowałeś i chcesz całkowicie przebudować swoją stronę (kto wie, co 
może przynieść przyszłość!), Powinieneś zaplanować czas, w którym strona będzie niedostępna, aby 
dać ci możliwość przesłania Nowa strona i upewnij się, że wszystko działa, zanim wszyscy zgromadzą 
się wokół nowego projektu. Radzenie sobie z przestojami lub koniecznością wyłączenia dostępu do 
konkretnej usługi jest bardzo łatwe, ale wiele osób nie zadaje sobie trudu podążania za krokami, które 
mogą dość łatwo utrzymać odwiedzających w pętli. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał 
wykonywać tych czynności, ponieważ witryna powinna być coraz lepsza na co dzień, ale informacje są 
dostarczane na wypadek, gdybyś tego potrzebował. 
 
Zgłaszanie błędów 
Kiedy coś pójdzie nie tak, musisz o tym wiedzieć. Dzienniki błędów mogą pomóc w wykryciu, kiedy całe 
strony są niedostępne, ale musisz mieć zainstalowany system, aby ludzie mogli się z Tobą skontaktować 
w ogólnych kwestiach, na które napotykają w Twojej witrynie (zobacz Rysunek 7-17). Aby utrzymać 
odwiedzających, do których wracasz, muszą oni czuć, że ich opinie i potrzeby są przez Ciebie brane pod 
uwagę. Dlatego musisz zaoferować sposób zgłaszania wszelkich problematycznych elementów 
związanych z doświadczeniem użytkownika, aby sprawdzić, na ile występuje problem i jak rozwiązać 
problem. W ten sposób użytkownicy będą zadowoleni z dalszego korzystania z witryny w przyszłości. 
Udzielanie odwiedzającym witryny ze skłonnością do błędów może być traumatyczne, ponieważ 
niektóre błędy mogą dosłownie spowodować awarię przeglądarki. Chociaż nie wszystkie błędy są tak 
wysokie, jak te, otrzymywanie powiadomień o problemach zauważonych przez odwiedzających 
powinno być tak proste, jak kilka kliknięć klawiatury i może to obejmować wiadomości błyskawiczne, 
e-mail, a nawet formularz HTML do zgłaszania błędów. 
 



Planowanie przestojów i konserwacji 
Przestoje i konserwacja to dwie główne przyczyny nagłej utraty ruchu, ponieważ jeśli strona 
internetowa nie jest dostępna, do wszystkich celów i celów, nie istnieje. Dlatego musisz rozwiązać ten 
problem, podając informacje o tym, czy przestój jest zaplanowany na coś znaczącego (lub przez 
znaczący okres czasu), na przykład na kompletną zmianę strony internetowej lub na stronie, na której 
budowa jest nadal w toku, jak pokazano na rysunku 7-18. Możesz poinformować użytkowników, 
tworząc stronę zawierającą ogólne informacje kontaktowe, przyczynę problemów witryny (jeśli 
dotyczy), krótką informację na temat tego, co strona chce osiągnąć, oraz ramy czasowe poprawek. 
Często trzeba aktualizować tę stronę, aby pomóc ludziom rozumieć  gdzie jesteś w trakcie tworzenia 
aktualizacji lub rozwiązywania problemów. Jeśli to możliwe, należy unikać konieczności stosowania 
tego rodzaju poprawek masowych, stosując aktualizacje w małych dawkach, aby uniknąć zakłóceń w 
funkcjonowaniu użytkownika. Są jednak sytuacje, w których wydawanie przestojów może dać szansę 
poradzenia sobie z dużą aktualizacją lub potencjalnie niebezpiecznym problemem, który może mieć 
wpływ na odwiedzających witrynę. 
 
Dostarczanie alertów i powiadomień 
Czy masz ogłoszenie, które wpłynie na użytkowników? Możesz umieścić te informacje na swojej stronie 
z wiadomościami lub na swoim blogu, ale bardziej skuteczną metodą jest posiadanie systemu 
ostrzegania na stronie internetowej, który podaje status każdej uruchomionej usługi. Większość witryn 
internetowych często nie potrzebuje tej funkcji, ale jeśli planujesz hosting usługi online, dobrym 
rozwiązaniem jest przekazanie powiadomienia lub informacji o rzeczach, które mogą mieć wpływ na 
użytkowników. Wiele alertów i powiadomień pojawia się na ich własnych stronach stanu, ale niektóre 
osoby decydują się na dynamiczne wyskakujące wiadomości (prawdopodobnie używając efektów 
lightbox) na ekranie, gdy coś musi odciągnąć uwagę odwiedzających od głównej zawartości strony. 
Oczywiście te ostrzeżenia powinny być wydawane tylko wtedy, gdy rzeczy są na tyle złe, że istnieje 
realna możliwość, że Twoi goście mogą stracić informacje lub uzyskać pełny dostęp do usług, za które 
płacą, na przykład, jeśli forum Twojej witryny uległo stopieniu. Dlatego powinieneś zadbać o 
publikowanie powiadomień tylko wtedy, gdy są one potrzebne; w przeciwnym razie ludzie będą je 
widzieć przez cały czas i nauczyć się ich ignorować. 
 
Utrzymanie wsparcia 
Kiedy ludzie napotykają błędy podczas odwiedzania stron internetowych, wielu często decyduje się 
zgłosić te błędy (szczególnie te irytujące), aby pomóc właścicielowi strony rozwiązać problem i 
poprawić sytuację wszystkich zaangażowanych stron. Korzystając ze swojej witryny, zachęcaj ludzi do 
aktywnego zainteresowania się i zgłaszania problemów, które napotkali, ponieważ bez tych opinii 
prawdopodobnie nie będziesz wiedzieć o problemach, które mogłyby powstrzymać ludzi przed 
wejściem na Twoją stronę. Jest kilka rzeczy, które możesz wdrożyć, aby pomóc osobom, które 
odwiedzają Twoją witrynę, w skontaktowaniu się z Tobą oraz w załatwieniu skarg i problemów. Ta 
sekcja zawiera również informacje o tym, jak postępować z osobami, które się z Tobą kontaktują, oraz 
z właściwą procedurą postępowania z wiadomościami otrzymanymi. Podczas gdy sam pomysł, aby 
ludzie krytykowali Cię pocztą elektroniczną, może brzmieć jak coś, co wolałbyś zignorować, ten główny 
obszar opieki pomoże ewoluować społecznym aspektom twojej witryny. 
 
Metody raportowania 
Musisz upewnić się, że metoda zgłaszania błędów w Twojej witrynie jest szybka, prosta i bezpośrednia. 
Odwiedzający nie chcą wchodzić im w drogę, aby uzyskać pomoc techniczną, aby uniknąć problemu, 
który utrudnia im korzystanie. Ogólną regułą jest tutaj posiadanie jednego linku na stronie 
internetowej w celu uzyskania wsparcia, które przekieruje użytkowników do lokalizacji, w której mogą 
wybrać metodę, z którą chcą się z tobą skontaktować. Niektórzy ludzie lubią rozmawiać twarzą w 
twarz; niektórzy ludzie wolą e-maile, a inni wolą bardziej bezpośrednie metody, takie jak pokoje 
czatowe lub fora - ważną rzeczą jest różnorodność. Chcesz pokazać odwiedzającym, że ich opinie i dane 
są tak opłacalne, że podjąłeś opiekę, aby umożliwić im skontaktowanie się z Tobą. Podczas gdy wiele 



stron internetowych wybiera jedną metodę komunikacji, taką jak link do e-maila lub komentarze na 
blogu, ogólna percepcja jest taka, że dopóki istnieje elastyczność i bierzesz pod uwagę potrzeby 
użytkowników. Posiadanie różnych rodzajów wsparcia pomaga również zwiększyć wydajność; na 
przykład listę najczęściej zadawanych pytań, aby zmniejszyć liczbę powtórzeń odpowiedzi na te 
pytania. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest zaoferowanie użytkownikom metody 
skontaktowania się z Tobą (na przykład przycisku pomocy technicznej) i wylistowania sposobów 
uzyskania wsparcia. 
 
Metody pomocy 
Wiele różnych metod wspomagających jest powszechnie dostępnych na stronach internetowych. 
Poniższa lista zawiera różne metody asystujące, które możesz podać i wybrać; w tym każdy z nich na 
twojej stronie internetowej będzie świetnym sposobem, aby Twoi goście mogli przekazać Ci opinie, 
których możesz użyć konstruktywnie: 
 

  Obsługa poczty e-mail: obsługa poczty e-mail może być oparta na tekście lub połączona z nią 
 kotwica HTML. 

 Formularz kontaktowy: Umożliwienie użytkownikom wypełnienia formularza do wysłania 
wiadomości e-mail do konkretnej osoby może być szybkie i łatwe. 

  Serwisy społecznościowe: Dołączanie do serwisów Twitter, MySpace, Flickr, Facebook lub 
 inne sieci dają użytkownikom inny sposób na skontaktowanie się z Tobą. 

  Komentarze na blogu: możesz również zezwolić na przesyłanie opinii, by kierować posty 
 krótkie opisowe wiadomości. 

  Baza wiedzy: Często zadawane pytania dotyczące strony lub 
 usługa może zaoszczędzić czas dla Ciebie i użytkowników. 

  Fora wsparcia: możesz także zaoferować użytkownikom możliwość dołączenia do 
 społeczność osób wchodzących w interakcje z witryną. 

  Pokoje rozmów: Oferują sposób na umożliwienie ludziom rozmowy bezpośrednio z Tobą 
 i inni użytkownicy witryny. 

  Wiadomości błyskawiczne: może być przydatny bezpośredni kontakt osobisty 
 natychmiastowa rozdzielczość. 

  Voice Over IP: Skype i inne usługi pozwalają na korzystanie z Internetu konferencje. 

  Wsparcie telefoniczne: z pewnością możesz zaoferować użytkownikom stare i szanowane 
 metoda podnoszenia telefonu na czat. 

  Glosariusz: Warunki i definicje na stronach wymagających wyjaśnienia być zebrane w 
glosariuszu. 

 Formularz opinii: formularz zwrotny działa jak formularz e-mail, z wyjątkiem jest używany do 
ogólnych pytań, a nie do bezpośredniego wsparcia. 

 Śledzenie błędów: jeśli podajesz stronę z listą problemów, błędów i stanu z twoich usług, 
powinno to być łatwe do naśladowania. 

 Faksowanie: Mimo że jest to stara metoda komunikacji, faksowanie nadal trwa popularny 
sposób na nawiązanie kontaktu. 
 

  
Oferowanie użytkownikom wyboru jest dobrą rzeczą, ale niektóre metody wsparcia wyraźnie nie będą 
pasować każdemu. Dlatego powinieneś używać tej metody tylko wtedy, gdy uważasz, że spełni ona 
swój cel i że jest warta czasu, aby utrzymać wysoki standard obsługi tej konkretnej opcji kontaktu. 
 
Relacje z klientem 
Ostatnią rzeczą, którą musimy rozwiązać, jest to, jak komunikujesz się z ludźmi, którzy z tobą 
rozmawiają. Chociaż może wydawać się oczywiste, że chcesz spotkać się z przyjaznymi i nadchodzącymi 
z odpowiednimi informacjami, czasami możesz mieć problem z wyrażaniem siebie w rozmowach z 



pewnymi osobami, na przykład z tymi, którzy są raczej porywczy lub niecierpliwi. Ogólna zasada 
mówienia ludziom jest empatyczna wobec nich i próbowania widzenia rzeczy z ich perspektywy. 
Zrozumienie, dlaczego ludzie skontaktowali się z Tobą i ich frustracja, może być ratunkiem, gdy 
natkniesz się na kogoś, kto odwiedził twoją witrynę i wysłał ci nieuprzejmy adres e-mail dotyczący 
problemu. W Internecie przekonasz się, że nie wszystkie opinie są przyjemne, a jest tam wielu 
niegrzecznych ludzi, ale nie czuj się zniechęcony tym, co mówią. Oczywiście, nie każdy będzie się 
uzupełniał, a ty spotkasz nierozsądnych ludzi, którzy mają oczekiwania, które nigdy nie zostaną 
zaspokojone. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to być sobą. Pamiętaj, aby zachować spokój, a 
cokolwiek robisz, nie bierz tego, co mówią do serca, jako coś osobistego. Radzenie sobie z klientami i 
odwiedzającymi jest częścią procesu relacji z klientami, co może być stresujące, jeśli otrzymasz cały 
szereg informacji zwrotnych w krótkim czasie. Okazanie zainteresowania odwiedzającym jest ważne i 
należy odpowiadać na jak najwięcej maili, ale jesteście tylko ludźmi, a odwiedzający nie mogą 
oczekiwać, że będziecie wydawać całodniową pocztę otwierającą, a tym samym zaniedbać samą 
stronę. Dlatego, gdy Twoja strona jest już publicznie dostępna i masz metody, dzięki którym ludzie 
mogą się z Tobą skontaktować, musisz poświęcić trochę czasu każdego dnia (może godzinę) na 
sprawdzenie forów, reagowanie na komentarze, e-maile lub wiadomości, które masz, a następnie 
radzenia sobie z prawdziwymi problemami, które się pojawiają. Utrzymywanie aktualności treści jest 
ważne, ale proces polegający na tym, że użytkownicy czują się mile widziani i nadaje im osobisty 
charakter, jest równie ważny dla ogólnego stanu witryny. Jeśli znajdziesz naprawdę dobre opinie, 
może spytaj, czy możesz zaprezentować świetną recenzję na swojej stronie (wszyscy uwielbiają dobre 
referencje). W przypadku jakichkolwiek negatywnych opinii, możesz przyjąć krytykę za pomocą 
szczypty soli, przeanalizować je pod kątem wszelkich prawd, które mogą istnieć, i użyć go do ulepszenia 
witryny. Negatywna informacja zwrotna jest zwykle najbardziej przydatna. Podczas gdy wiele osób 
wysyła odpowiedzi w rodzaju "Mogę zrobić lepiej", faktem jest, że wciąż znajdują się one na twojej 
stronie i nie wyprodukowały niczego, co by poparło ich twierdzenie, więc powinieneś po prostu 
zignorować te komentarze, ponieważ są one niekonstruktywne i generalnie wytwarzane przez ludzie, 
którzy mają ukryty motyw do publikowania. Jeśli chodzi o rozpoczynanie odpowiedzi, staraj się 
zachować profesjonalizm i unikaj rzucania obelg. W końcu, jeśli komentarz jest po prostu niegrzeczny, 
nie musisz się martwić, aby ponownie odpowiedzieć na tego użytkownika (lub możesz zabronić tej 
osobie dostępu do strony). Chociaż pomysł uzyskania negatywnej opinii może wydawać się złą rzeczą, 
dobre recenzje, opinie i przyjaciele, których powstaje w wyniku tworzenia strony internetowej, 
znacznie przewyższają zalety. Tak długo, jak jesteś uczciwy, uczciwy i traktujesz innych użytkowników 
sieci z szacunkiem, nie powinieneś mieć problemów z uruchomieniem udanej strony internetowej. 
Mamy nadzieję, że problemy na twojej stronie będą niewielkie, regularni twoja strona będzie 
przyjazna, interesująca i, co najważniejsze, to, co otrzymasz z tej strony, było warte wysiłku! 



Jak mogę dodać interakcje? 

Statyczne strony internetowe są chlebem i masłem projektowania stron internetowych. Możliwość 

przyciągnięcia HTML-a i CSSa w celu stworzenia eleganckiej, ale atrakcyjnej witryny internetowej jest 

niezbędna do przyciągnięcia odwiedzających do treści, które oferujesz. Ale co, jeśli chcesz czegoś 

więcej niż tylko ładną twarz? Co się stanie, jeśli chcesz, aby Twoja strona internetowa i odwiedzający 

ją użytkownicy byli bardziej dopasowanymi projektami z interaktywnymi elementami, efektami 

specjalnymi i dostosowanymi funkcjami, aby spełnić oczekiwania odwiedzających? Czas zacząć 

poprawiać zachowanie witryny, patrząc na różne dostępne języki skryptowe i pakiety, zarówno po 

stronie klienta, jak i po stronie serwera, które sprawiają, że witryna reaguje na działania użytkowników. 

Wyjdziemy poza proste skrypty, aby przyjrzeć się wtyczkom zapewniającym bogatą interaktywność i 

aplikacje internetowe, takie jak Flash i Silverlight. Skrypty są trudne, a niektóre zadania mogą w tej 

chwili nieco wykraczać poza twój poziom umiejętności, ale nie są one istotnym dodatkiem do Twojej 

witryny, więc możesz pominąć ten rozdział i wrócić do niego później, jeśli chcesz. Jest jednak kilka 

fajnych rzeczy, które możesz zrobić, aby ulepszyć swoją istniejącą stronę internetową, a języki takie jak 

JavaScript mogą być bardzo korzystne dla twojej witryny i jej funkcjonowania. W tym rozdziale dowiesz 

się, dlaczego istnieją skrypty i jak zacząć. W tym rozdziale omówimy następujące tematy: 

 Podstawy skryptów po stronie klienta, takich jak JavaScript i korzystanie z plików cookie 

 Istniejące pakiety po stronie serwera i jak z nich korzystać 

 Ramy, problemy bezpieczeństwa skryptów i bogate aplikacje internetowe 

Powrót do podstaw 

Znów zaczynamy! Oczekuję, że perspektywa nauki innego języka będzie raczej zniechęcająca. Mamy 

nadzieję, że na tym etapie masz stronę internetową, która działa idealnie dobrze i chociaż może nie 

mieć wszystkich pizzazzów z innych stron, które prawdopodobnie często odwiedzasz, powinieneś być 

dumny z tego, co osiągnąłeś. Po pierwsze, myślę, że powinniśmy otrzymać dobrą wiadomość: 

zawartość tej części może ulepszyć twoją stronę internetową, ale tak naprawdę nie jest wymagana! 

Wiele stron internetowych działa doskonale z połączeniem HTML i CSS bez pojedynczej linii skryptu, a 

nawet jeśli chcesz dodać trochę interaktywności do swojej witryny, istnieje wiele doskonałych 

wstępnie przygotowanych pakietów i aplikacji, które możesz podłączyć do swojej witryny. 

prawdopodobnie nie będziesz potrzebować dodatkowego kodowania, chyba że naprawdę chcesz. 

Nauczyłeś się już obowiązkowych języków. Oczywiście istnieją ograniczenia co do tego, co można 

osiągnąć bez korzystania ze skryptów, a jeśli chcesz w ogóle odejść od rozwiązania paczkowanego, 

będziesz musiał nauczyć się trochę skryptów, co może być zniechęcającym zadaniem, ponieważ skrypty 

języki są złożone. Ale nigdy się nie bój! Zacznę od początku i pokażę, co się tam dzieje. 

Pod maską 

Po ciężkiej pracy, której nauczyłeś się HTML i CSS, powinieneś być zdrowy i zażarty, aby poradzić sobie 

z podstawami skryptów i zobaczyć, co dzieje się za kulisami. Również w poprzednim rozdziale 

dotyczącym rozwiązywania problemów uzyskałeś podstawowe umiejętności potrzebne do 

zrozumienia procesu izolacji podstawowych problemów i ustalenia, gdzie wystąpił błąd. Niestety, 

dzięki skryptom, jak się wkrótce przekonasz, sprawy są nieco bardziej techniczne, ale wiele pracy 

zostało zrobione, aby przeciętnemu użytkownikowi ułatwić pracę, której ilość pracy, którą musisz 

wykonać, można drastycznie zmniejszyć. Zanim jednak przyjrzymy się kodowi skryptowemu, musisz 

opanować różne języki. Możesz wybierać spośród wielu różnych języków skryptowych (w 

przeciwieństwie do HTML i CSS, gdzie twoje wybory są dość standardowe), zwłaszcza po stronie 



serwera, a każdy ma własne aplikacje, narzędzia i społeczności, aby wspierać ludzi, którzy z nich 

korzystają, więc wróć do podstaw! 

Zrozumienie interaktywności 

Zanim będę mógł opisać, czym jest skrypt i jak działa, muszę najpierw omówić interaktywność. Odkąd 

sieć została stworzona, podstawą jej ewolucji był pomysł, że treść może być czymś więcej niż tylko 

tekstem. Podczas gdy CSS (jak już wiesz) dawał właścicielom witryn możliwość nadawania swoim 

projektom wyższego poziomu szczegółowości, niż mógłby oferować sam HTML, połączenie tych dwóch 

języków nigdy tak naprawdę nie dało stronom internetowym zauważalnego poziomu interaktywności, 

jaki widzimy dzisiaj, niezależnie od tego, czy strona internetowa umożliwia zarejestrowanie się na 

konto (i dzięki temu zapamiętanie twoich danych) lub ekscytujące animowane efekty specjalne, które 

rozejdą się po całym ekranie, aby przeglądać bardziej przyjemne wrażenia. Może to obejmować 

karuzelę, która obraca się, pokazując filmy, które możesz wynająć lub galeria obrazów, które można 

obejrzeć po kliknięciu Interaktywność daje stronie coś HTML i CSS na własną rękę może tylko pomarzyć, 

przez co przejście od statycznego projektu, który po prostu czyta się jako strony treści, do dynamicznej 

strony z funkcjami, którymi możesz manipulować na ekranie. Konieczność takiej interakcji i zachowania 

w przeglądarce spowodowała, że obecnie znamy języki skryptowe. Istota języków skryptowych jest 

oparta na zachowaniu (nie na sposobie działania, ale na sposobie, w jaki reaguje przeglądarka). Na 

przykład zdarzenia mogą powstać w miejscu, w którym chcesz, aby przeglądarka zrobiła coś po 

przewinięciu myszy nad obiektem, kliknięciu, dwukrotnym kliknięciu, załadowaniu lub zupełnie innym. 

W językach skryptowych możesz zmienić wszystko, od tego, jak element pojawia się w oknie, po edycję 

stylu witryny w zależności od sposobu interakcji użytkownika ze stroną; na przykład być może chcesz 

przenieść elementy wokół okna lub utworzyć wyskakujący komunikat, który ma wyższy priorytet niż 

reszta widocznej strony. Chociaż istnieje wiele przykładów interaktywności w pracy, podstawową 

rzeczą, którą musisz zapamiętać i zrozumieć, jest to, że kiedy tworzysz stronę internetową, jeśli efekt 

nie może być produkowane przy użyciu samych HTML i CSS, język skryptowy może być technologią 

potrzebną do nadania witrynie dodatkowej funkcjonalności. Oba typy języków skryptowych są po 

stronie klienta, co pozwala ci zrobić coś na ekranie użytkownika (bezpośrednio) i po stronie serwera, 

co pozwala ci na interakcję z miejscem, w którym znajduje się strona internetowa, aby zrobić coś 

takiego jak wysyłanie i pobieranie dane). 

Licencja na Dreszcz 

Samo skryptowanie jest interesującym tematem, ponieważ pozwala zamienić średnią statyczną stronę 

w coś z dużo bardziej interaktywnymi komponentami. Chociaż natychmiastowe błądzenie w celu 

nauczenia się jednego z tych języków może wydawać się dobrym pomysłem, tworzenie skryptów ma 

swój własny zestaw problemów, więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, zanim zdecydujesz się na 

użycie języka skryptowego, jest pytanie, czy faktycznie potrzebuję tego. Wielu początkujących 

projektantów stron internetowych popełnia błąd, że ich strona internetowa musi wykorzystywać każdą 

istniejącą technologię, aby konkurować z innymi świetnymi stronami. Skrypty są bardzo przydatne, jeśli 

potrzebujesz (lub chcesz) witryny, aby wykonać zadanie na podstawie interakcji użytkownika ze stroną, 

ale z całą powagą wiele witryn internetowych cieszy się powodzeniem w sieci bez jednej linii klienta 

lub serwera. skryptowanie. Im bardziej skomplikowana jest twoja strona internetowa i jej kod, tym 

bardziej musisz zastanowić się, czy ta funkcja naprawdę przyniesie korzyści użytkownikowi 

końcowemu. Ale chcesz uniknąć dodawania niepotrzebnych dodatków, które spowalniają stronę i 

kolejne strony. Jak mówi przysłowie: "z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność." Tworzenie 

skryptów jest niesamowitą siłą w sieci i może robić wiele różnych rzeczy, ale decydowanie o tym, czy 

potrzebujesz skryptów, to zupełnie inna sprawa. Ponieważ książka ta jest skierowana do osób 

pragnących stworzyć stronę internetową po raz pierwszy, rozdział ten wyjaśni korzyści płynące z takich 



języków, ale z wielu dobrych powodów nie będzie zawierał wielu szczegółów. Niezależnie od tego, czy 

zdecydujesz się na naukę jednego z języków wymienionych w tym rozdziale, zależy to od tego, co 

uważasz za najlepsze dla Twojej witryny. Należy pamiętać, że pisanie skryptów jest bardziej 

wszechstronnym językiem, który wymaga dużo ciężkiej pracy i umiejętności, szczególnie jeśli chce się 

coś zbudować od zera. Chociaż istnieją narzędzia (takie jak framework) i wstępnie zbudowane 

aplikacje, które ułatwiają życie, okazuje się, że nauka jednego z tych języków jest nieco bardziej 

skomplikowana, niż można by się było spodziewać. Skrypty u klienta – lub Strona serwerowa jest 

najbliższą rzeczą, jaką programista stron internetowych osiągnie w programowaniu (w sensie 

tworzenia aplikacji), a jednocześnie istnieje wiele języków do wyboru, nie wszystkie są odpowiednie 

dla początkujących. 

Klient kontra serwer 

Jesteśmy naprawdę rozpieszczani szeroką gamą języków skryptowych, których możemy się nauczyć. 

Możliwości tego, co możemy wyprodukować, są prawie nieskończone, ponieważ pojawiło się kilka 

różnych technologii, które pozwalają nam kodować za pomocą systemu, który ma sens dla każdego z 

nas, co jest szczęściem, ponieważ promuje zdrową konkurencję wśród autorów języków. Zanim 

przyjrzymy się każdemu z tych języków, najpierw musimy oddzielić dwa typy skryptów, strony klienckie 

i strony serwera, ponieważ każda z nich ma swoją unikalną część do odegrania w ewolucji witryny. 

Kiedy tworzysz dynamiczną stronę internetową, prawdopodobnie wykorzystasz oba, aby objąć 

wszystkie różnorodne potrzeby twojej strony mogą pokazywać ich relacje ze stroną internetową). 

Musimy również przyjrzeć się sposobom, w jaki języki skryptowe przechowują dane, abyś mógł 

zdecydować, który z nich będzie najbardziej efektywny dla twoich potrzeb, ponieważ istnieje duża 

szansa, że będziesz korzystał z jednego rodzaju pamięci masowej w stosunku do innego, w zależności 

od wyboru skryptu . Pierwszy typ języka skryptowego, z którego możemy korzystać (jako projektanci 

stron internetowych), to skrypty po stronie klienta. Skrypt przeznaczony do działania po stronie klienta 

zwykle obejmuje interakcję na żywo z przeglądarką internetową, z której użytkownik przegląda twoją 

witrynę. Skrypty po stronie klienta są zwykle kodowane w języku, na przykład JavaScript, dla którego 

każda przeglądarka ma swój specjalny silnik renderujący, który radzi sobie z zadaniem wykonywania 

podanych poleceń. Przeglądarka odczytuje plik HTML ze skryptem w środku, a po zauważeniu, że na 

stronie znajdują się skrypty, przeglądarka rozpoczyna pracę z zawartością skryptów, wykonując 

polecenia wydane w celu wykonania akcji. Aby zareagować na specjalne zdarzenia, takie jak Kliknięcie 

elementu powoduje, że przeglądarka odwołuje się do skryptu, aby zdecydować, jakie działanie (jeśli 

jakiekolwiek) powinno mieć miejsce. W rezultacie możesz podać swojej stronie bardziej złożone 

poziomy interakcji. Drugim typem języka skryptów, który może być używany, jest skrypty po stronie 

serwera. W przeciwieństwie do skryptów po stronie klienta, te bryły kodu są uruchamiane i 

uruchamiane przez serwer WWW obsługujący pliki, a wyniki skryptu  są wysyłane do przeglądarki 

internetowej, z której korzysta odwiedzający. Załóżmy na przykład, że chcesz dostosować stronę profilu 

(być może na Facebooku). Po wypełnieniu żądanych przez Facebooka informacji, zostaje on wysłany 

na stronę internetową, aby je zapisać i zachować na przyszłość, abyś mógł uzyskać dostęp do informacji 

z dowolnego komputera przed załadowaniem kolejnej strony, a kiedy przeglądasz swój profil, 

informacja tam się znajduje oczekiwanie na oglądanie, ponieważ jest pobierane z miejsca, w którym 

zostało pierwotnie zapisane. Ten proces działa, ponieważ żądanie wyświetlenia profilu jest wysyłane 

do bazy danych, w której jest przechowywane, a po otrzymaniu żądania baza danych witryn wysyła 

odpowiednie dane, aby cała strona z żądanymi informacjami mogła zostać zwrócona w kompletnym 

pakiecie, gotowy do obejrzenia! Ponieważ wszystkie skrypty po stronie serwera wykonywane są za 

kulisami bez interwencji użytkownika, żaden z kodów źródłowych nie jest widoczny. Generalnie, ucząc 

się projektowania stron internetowych, większość ludzi uczy się języka skryptowego po stronie klienta, 

zanim spróbuje użyć języka skryptowego po stronie serwera, ponieważ języki po stronie klienta, takie 



jak JavaScript, są przyklejane do dokumentu i uruchamiane w przeglądarce, dzięki czemu mogą 

wchodzić w interakcję. ze stroną w ten sam sposób, w jaki robi to CSS. Języki skryptowe po stronie 

serwera wymagają nieco bardziej technicznego know-how, ponieważ dosłownie mogą wpływać na 

miejsce hostowania witryny. Dlatego coś, co pójdzie nie tak, może poważnie wpłynąć na możliwości 

przeglądania strony. Chociaż może to być przerażająca perspektywa, należy pamiętać, że robienie 

kroku po kroku jest najlepszym sposobem podejścia do uczenia się jakiejkolwiek nowej umiejętności. 

Nawet jeśli chcesz zagłębić się w dodawanie funkcjonalności do swojej witryny, możesz zastanowić się, 

zaczynając od wielkich istniejących skryptów, zanim przejdziesz do tworzenia własnych. 

Przechowywanie danych 

Skoro już wiesz, czym jest skrypt, musimy umieścić ostatni element układanki w odpowiednim miejscu: 

kiedy uzyskasz całą tę moc, aby wprowadzić zmiany lub wysyłać i odbierać informacje, jak zapisać 

wyniki? Na to pytanie można po prostu odpowiedzieć dzięki przechowywaniu danych. Zarówno języki 

klienta, jak i serwery mają swoje własne metody zapamiętywania. Języki skryptowe po stronie klienta, 

takie jak JavaScript, używają czegoś, o czym prawdopodobnie słyszałeś wcześniej, zwanego 

ciasteczkami. Te małe pliki tekstowe przechowują tymczasowo informacje, które mogą być używane 

do zapisywania i pobierania ustawień na komputerze użytkownika. Pliki cookie są przechowywane 

tylko przez określony czas; następnie są wyrzucane przez przeglądarkę, co czyni je idealnym wyborem 

dla preferencji użytkownika. Skrypty po stronie serwera, z drugiej strony, muszą pamiętać rzeczy na 

dłuższą metę, ponieważ wyniki tych dostosowań (jak na przykład Twój profil na Facebooku) muszą być 

dostępne na dowolnej maszynie, którą wybierzesz. Metoda przechowywania tych informacji jest znana 

jako baza danych. Baza danych jest jak ogromna szafka na pliki lub dysk twardy wypełniony 

informacjami, które należy zapamiętać, i jest przechowywana na serwerze WWW przez firmę 

hostingową. Bazy danych są zwykle bezpieczniejsze niż pliki cookie, ponieważ bazy danych mogą 

zawierać hasła i inne narzędzia zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem. 

Aplikacje i pakiety 

Jak możesz sobie wyobrazić, przetwarzanie aplikacji, która przechowuje miliony rekordów i może 

wykonywać wiele interesujących rzeczy, takich jak komunikacja między członkami, jest dość trudne, 

ponieważ wykonywanie skryptów może być dość skomplikowaną pracą. Aby pomóc programistom 

uniknąć wyważania otwartych drzwi, seria pakietów i aplikacji zostały wyprodukowane do konkretnych 

zadań. Jeśli na przykład chciałeś dodać forum do swojej witryny, aby ludzie mogli się ze sobą 

komunikować, nie chciałbyś spędzać godzin na przesłuchiwaniu wybranego edytora kodu tylko po to, 

by wymyślić coś, co ledwo pasuje do funkcjonalności kogoś innego . Aby zaoszczędzić sobie trudu, 

dostępna jest cała masa darmowych i komercyjnych gotowych skryptów i produktów do 

zainstalowania na własnej stronie lub hostowanych gdzie indziej. Narzędzia te umożliwiają korzystanie 

z całej tej funkcjonalności bez konieczności uczenia się skryptu. Wielką zaletą jest to, że 

oprogramowanie, aplikacje internetowe, są zazwyczaj bardzo dobrze utrzymane i mają regularne 

poprawki, łatki, aktualizacje z nowymi funkcjami i zabezpieczenia przed ludźmi, którzy może spróbować 

zhackować twoją stronę. Te pakiety skryptowe i aplikacje internetowe mają różne kształty i rozmiary, 

a Ty możesz rozejrzeć się, aby zobaczyć, który produkt najlepiej spełnia Twoje potrzeby. Istnieje wiele 

różnych rozwiązań, takich jak systemy zarządzania treścią, platformy blogowe, sieci społecznościowe, 

fora i sklepy e-commerce, a wiele z tych produktów jest rozdawanych za darmo (z życzliwości serc 

programistów). Nie należy jednak eliminować płatnych z nich tylko dlatego, że kosztują one pieniądze, 

ponieważ mają one zazwyczaj lepsze wsparcie techniczne i od czasu do czasu większą funkcjonalność. 

Języki po stronie serwera, takie jak PHP i ASP.NET, mają zazwyczaj więcej aplikacji napisanych dla nich 

niż inne języki skryptowe, ponieważ są bardziej popularne (i dlatego mają większą liczbę programistów 



piszących dla nich), co może być warte rozważenia, jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z wtyczek 

lub skryptów. 

Fantastyczne frameworki 

Oczywiście, podczas gdy aplikacje i wstępnie zbudowane pakiety mają wyraźne zadanie pomagania ci 

w osiągnięciu określonego elementu funkcjonalności (takiego jak umożliwienie ludziom 

komunikowania się ze sobą za pośrednictwem forum), istnieją pakiety, których jedynym celem jest 

uczynienie twojego skryptowego życia łatwiejsze (jeśli zdecydujesz się na samodzielne wykonywanie 

skryptów). Skrypty są często pracochłonne w pisaniu, a jeśli nie jesteś małpą kodującą, która uwielbia 

spędzać dzień wypluwając nieskończoną ilość kodu, prawdopodobnie chcesz sprawić, żeby było to 

łatwe dla ciebie. Opowiedziałem ci o skryptach, które mogą zmniejszyć obciążenie pracą, co zrobić, 

jeśli skrypt, którego chcesz, nie został wykonany? Poświęcić godziny na pisanie od zera? To dobrze, 

jeśli masz dużo czasu, wysiłku i cierpliwości, ale dlaczego ktoś chciałby sprawić, by było bardziej 

skomplikowane, niż to konieczne? Pojawiły się potężne ramy, które są wypełnione bibliotekami kodu, 

aby uprościć proces dodawania skryptów do twojej witryny. Dla wielu z nich wystarczy dodać 

odniesienie do pliku w sekcji nagłówka HTML, dodać kilka nazw klas i wszystko się ułoży! Teraz zbadamy 

świat frameworków. Przyjrzymy się tym które istnieją i mówią o możliwości zbudowania własnego 

frameworka pełnego użytecznych fragmentów kodu, które stworzyłeś. W projektowaniu stron 

internetowych istnieją cztery typy frameworków: 

 Ramy CSS upraszczające proces tworzenia złożonych projektów 

 Skrypty JavaScript po stronie klienta dla funkcji przeglądarki 

 Specyficzne dla serwera struktury językowe do tworzenia aplikacji internetowych 

 Struktury RIA do tworzenia aplikacji online, które rywalizują z oprogramowaniem offline 

Ramy to w istocie pakiety paczkowanych skryptów i bibliotek kodu, które można wywołać w celu 

uzyskania pożądanego efektu. Na przykład prosty szkielet animacji może zawierać skrypty do 

przesuwania obiektów na ekranie, reagowanie na kliknięcia użytkowników i wyskakiwanie okien 

wyskakujących. Ramy zbierają wszystkie te funkcje razem w jeden łatwy w użyciu pakiet, więc 

wystarczy załączyć jeden plik na swojej stronie internetowej, aby włączyć wszystkie te funkcje. 

Oczywiście, trzeba jeszcze podstawową wiedzę o tym, jak działa język zanim należy dodać ramy do 

swojej stronie internetowej, ponieważ może trzeba wiedzieć, jak kod w celu skorzystania z 

funkcjonalności dostarczanej. Pomyśl jak poręcznych oszczędzających ram czasowych: zapewniają one 

skompilowane bloków funkcjonalności, dzięki czemu nie trzeba im napisać samemu, ale trzeba jeszcze 

wiedzieć, jak zastosować tę funkcjonalność do swojej strony. Dodaniu ramy na swojej stronie jak każdy 

inny plik z tego samego typu, takich jak łącza w głowie HTML CSS lub odniesienie do skryptu JavaScript. 

Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tych frameworków, będziesz musiał poznać ich 

indywidualne metody, które zazwyczaj zostaną opisane szczegółowo na stronie głównej frameworka. 

Korzyści z frameworka obejmują długi okres, w którym można wyeliminować wszystkie błędy, a także 

usprawnić ich buforowanie i przyspieszyć ładowanie. Ponadto w większości przypadków zostały 

stworzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kodowania. Ze względu na wzrost 

wykorzystania frameworków w celu uzyskania animacji lub dynamicznej interakcji ze stroną 

internetową może się okazać, że podczas gdy nadal musisz znać kod, możesz osiągnąć większą 

funkcjonalność dzięki mniejszej liczbie linii kodu dodawanych przez Ciebie do Twojej witryny . Biorąc 

to wszystko pod uwagę, pierwszą listą ram, o których wspomnę w tym rozdziale, są ramy CSS. 

Uzasadnieniem tego jest to, że na tym etapie powinieneś być dobrze przygotowany do radzenia sobie 

z kodem CSS. Umożliwiają one tworzenie złożonych projektów z większą łatwością kodowania; możesz 

dosłownie zaoszczędzić sobie wielu kłopotów, jeśli zdecydujesz się na użycie frameworka. 



Fragmenty kodu 

Możesz korzystać z fragmentów kodu, jak również z wcześniej stworzonych frameworków. Są to 

właściwie ich brzmienie - wstępnie przygotowana funkcja strony internetowej, którą można skopiować 

i wkleić do własnego kodu. W rzeczywistości można myśleć o strukturze jako zbiorze fragmentów kodu. 

Z biegiem lat pojawił się szeroki wachlarz stron promujących fragmenty kodu, co doprowadziło do 

rozchodzenia się w kręgu dość ubogiej jakości. Na szczęście w dzisiejszych czasach jakość nie stanowi 

problemu, ponieważ pasek został podniesiony ze względu na wzrost liczby stron konkurujących o 

uwagę deweloperów. Chociaż z ostrożności powinieneś używać tylko fragmentów ze źródeł, którym 

ufasz, aby zmniejszyć szansę na uszkodzenie użytkownika. Fragmenty kodu mogą być naprawdę 

przydatne w osiągnięciu efektu, który został już stworzony w przeszłości, i ponownie ograniczyć 

potrzebę ponownego odkrywania koła. Wiele programów do tworzenia stron internetowych (w 

szczególności edytory WYSIWYG) zawiera fragmenty kodu, które pomagają w realizacji pewnych zadań, 

takich jak szybkie i łatwe tworzenie menu nawigacyjnego. Korzyści z nich mogą być wspaniałe, jeśli 

chcesz prototypować projekt lub jeśli chcesz eksperymentować i bawić się, aby zobaczyć, co możesz 

zrobić, i są one doskonałe do nauki, ponieważ możesz zobaczyć, jak kod powinien wyglądać po złożeniu 

. Dlatego jeśli nie jesteś w stanie wypracować sposobu na zbudowanie czegoś, po prostu sprawdź 

niektóre z doskonałych przykładów w sieci. Chociaż istnieje zbyt wiele witryn do listy. 

Podsumowanie 

W następnych sekcjach przeanalizujemy zarówno skryptowanie po stronie klienta, jak i po stronie 

serwera, i wskażę różne używane języki, jak semantyka kodu różni się od języków takich jak HTML i CSS 

oraz różne struktury, aplikacje, technologie i inne użyteczne elementy informacji, które składają się na 

szeroki wachlarz funkcji poprawiających wygląd strony za pomocą skryptów. Podczas gdy ta książka nie 

nauczy Cię specyfiki każdego języka, z poniższego przewodnika powinieneś mieć wystarczającą ilość 

informacji, aby podjąć świadomą decyzję, który język będzie najlepiej odpowiadał twoim potrzebom, 

co ten język może ci zaoferować, a także ogólnej mechaniki jak to działa, więc kiedy zdecydujesz się 

poświęcić czas na naukę, masz ogólne pojęcie o konsekwencjach jego prawdziwej natury i mocy. 

Przejdźmy teraz od razu do puli skryptów po stronie klienta i tego, w jaki sposób można wykorzystać 

ją do manipulowania przeglądarką za pomocą małych fragmentów kodu przeznaczonych do 

rozszerzenia lub wzbogacenia użytkowników o doświadczenie; może nawet znajdziesz kilka 

przydatnych skryptów wycinania i wklejania z podanych zasobów! 

Skrypty po stronie klienta 

Korzystanie z skryptów po stronie klienta znacznie się zmieniło w ostatnich latach, gdy zdano sobie 

sprawę, że może on rzeczywiście zapewnić naprawdę użyteczną funkcjonalność i ulepszyć projekt w 

sposób, który wcześniej nie był brany pod uwagę. Wydanie frameworków również pomogło w ewolucji 

wykorzystania tej technologii, ponieważ dało to osobom bez doświadczenia skryptowego możliwość 

stworzenia podstawowej interakcji z niewielką wiedzą o podstawach JavaScript. W tej sekcji skupimy 

się wyłącznie na języku JavaScript oraz na tym, w jaki sposób przekształcił on sposób, w jaki możemy 

nadać większą elastyczność naszym projektom, osiągnąć rzeczy wcześniej niewidoczne ze względu na 

strukturę i styl, a także, w jaki sposób skrypty po stronie klienta pozwalają nam czerpać z umiejętności 

tworzyć bezobsługowe animacje i efekty specjalne. Na tym etapie powinieneś mieć stronę internetową 

pełną niesamowitego kodu HTML i CSS, który wygląda świetnie, ale może wydawać się nieco płaski. 

Podczas gdy CSS dopuszcza ograniczoną liczbę zachowań (takich jak stosowanie linków do zawijania 

przez kotwice), ilość dynamicznej interakcji, jaką możesz zapewnić, jest ograniczona przez ograniczenia 

języka stworzonego do stylizacji treści, a nie przez zmianę sposobu, w jaki reaguje. Z tego powodu 

wymyślono języki takie jak JavaScript, aby umożliwić przeglądarce dynamiczne renderowanie i 



uzyskiwanie informacji z przeglądarki odwiedzającego, aby zwiększyć komfort korzystania z niej. Teraz, 

gdy zdajesz sobie sprawę, że w życiu jest coś więcej niż podstawowa struktura i styl, zacznijmy od 

przyjrzenia się najpopularniejszym językom skryptów po stronie klienta w Internecie. 

Języki w użyciu 

Jak zatem uczynić proces projektowania stron internetowych trochę bardziej dynamicznym i jakie 

języki są dostępne? Cóż, jest to całkowicie możliwe do osiągnięcia przy użyciu skryptów po stronie 

klienta. Wiele osób korzysta z cudów modyfikujących zachowanie strony internetowej, aby zapewnić 

odwiedzającym efekty specjalne, przydatną funkcjonalność i bardziej usprawnione działanie. Ponieważ 

tworzenie skryptów to skuteczny sposób na ulepszenie witryny w przeglądarkach, które ją obsługują, 

jej użycie stało się powszechnie akceptowane. Ze względu na surową moc, jaką oferuje, musisz uważać 

na konsekwencje dla odwiedzającego w tym, co robisz. Skrypty po stronie klienta, które są nadużywane 

i nadużywane, stają się natarczywe i biorąc pod uwagę, że niektóre osoby mają wyłączone lub 

niedostępne skrypty po stronie klienta, nie można na nich polegać w zakresie podstawowych funkcji. 

* JavaScript: JavaScript (który jest alternatywnie i rzadziej określany jako ECMA-Script) jest standardem 

branżowym do tworzenia zachowań po stronie klienta w sieci. Mimo że ma wsparcie dla rynku 

masowego, JavaScript może być dość trudnym językiem, na którym można polegać. Wersja 1.8 jest 

obsługiwany wewnątrz prawie każdej przeglądarce internetowej (choć platformy mobilne mają swoje 

problemy), ale większość problemów wystąpić ze względu na niejednolity wsparcie dla elementów 

Document Object Model (DOM), który jest podstawowym sposobem, w jaki współdziała CSS i celów 

HTML. Jedną z wad JavaScriptu jest to, że ludzie mogą z łatwością całkowicie wyłączyć obsługę, 

niektórzy robią to, ponieważ złośliwe używanie skryptów w przeszłości ostatecznie podważyło zaufanie 

do języka. 

* Visual Basic Script (VBScript): VBScript jest mniej powszechnym z dwóch głównych inżynierów 

behawioralnych w sieci. Powodem braku powszechnego stosowania VBScript jest to, że umożliwia on 

wyższy poziom kontroli nad komputerem osoby niż JavaScript, a tym samym jest bardziej otwarty na 

ryzyko złośliwego skryptowania. Jedyną przeglądarką, która aktywnie pozwala na korzystanie z 

VBScript (niezależnie), jest oczywiście przeglądarka jego twórcy Microsoft Internet Explorer. W 

rezultacie, JavaScript będzie lepszym wyborem od wywoływania zachowań i zapewniając bardziej 

dynamiczny interfejs użytkownika, chociaż VBScript, na powierzchni, jest łatwiejszy język do nauki w 

zakresie jego składni. 

Trójca inności 

Na nasze potrzeby skupimy naszą uwagę na JavaScript i powiązanych z nim komponentach, ponieważ 

są one najbardziej rozpowszechnionymi elementami skryptowymi po stronie klienta. Składniki tej 

trójcy to JavaScript, skrypty DOM i AJAX, które zostaną objaśnione po kolei. Pierwszą rzeczą, o której 

muszę wspomnieć o JavaScriptu, jest to, że ma podobieństwa do wtyczek takich jak Flash i Silverlight, 

biały jest potężny, nie każdy ma do niego dostęp. Oznacza to, że podobnie jak CSS, powinieneś podjąć 

wysiłek, aby Twoja strona nadal działała poprawnie, nawet jeśli JavaScript jest wyłączony. Zapewnienie 

funkcji witryny w ten sposób jest często określane jako dyskretne wykonywanie skryptów, co oznacza, 

że użytkownik nie jest zależny od skryptów tylko dla Twojej witryny lub nie jest do tego zmuszony. W 

końcu to ten, który potrzebuje satysfakcji 

JavaScript 

JavaScript ma wyższy poziom standardowej obsługi w przeglądarkach internetowych niż w dużej części 

CSS. Większość przeglądarek ma dostęp do jakiejś formy JavaScript, z wyjątkiem niektórych platform 



mobilnych. Mimo że wiele osób decyduje się na wyłączenie skryptów ze względów bezpieczeństwa, 

ponieważ jest wystarczająco silny l, aby być kłopotliwym w przypadku nadużyć, istnieje duża szansa, że 

osoby odwiedzające Twoją witrynę będą mogły skorzystać z niektórych skryptów JavaScript . Skrypty 

są domyślnie włączone, więc większość osób zobaczy witryny z nimi korzystające. Oczywiście poleganie 

na jego implementacji w przeglądarkach może być czasami trudne, ponieważ Internet Explorer (kto 

inny!) Używa alternatywnej wersji JavaScriptu znanej jako JScript, która ma niewielkie różnice w 

implementacji i została stworzona w czasach przeglądarki wojny, wraz z VBScript, aby bezpośrednio 

przeciwdziałać formatowi Netscape. 

DOM 

Jak dokładnie JavaScript kieruje odpowiednie elementy kodu źródłowego? Czy pamiętasz w rozdziale 

3, kiedy mówiliśmy o dziedziczeniu i jak każdy element odnosi się do siebie jak jedna wielka rodzina 

kodu? JavaScript używa kombinacji nazw elementów, typu elementu, na który chcesz kierować 

reklamy (takich jak akapity lub obrazy), i względnej natury elementu (na przykład akronimu będącego 

dzieckiem akapitu), aby jawnie kierować element na zachowanie. Ta metoda filtrowania elementów 

jest powszechnie znana jako Document Object Model (DOM). Na tym etapie prawdopodobnie 

doświadczasz deja vu, ponieważ metoda wykorzystywana przez JavaScript do wyłapywania elementów 

jest identyczna jak przy użyciu CSS do kierowania elementów do stylu (przy użyciu mieszanki 

dziedziczenia i specyficzności). Główna różnica między JavaScript i CSS jest to, że JavaScript może 

faktycznie odfiltrować wyniki przez serię wypowiedzi zadające pytania typu: if, while lub for (jak w "za 

każdym razem, gdy coś się pojawi, zrób coś"). Pomyśl o tym jako o CSS z mocą gry "Zgadnij kto?" Może 

zadawać pytania i decydować o udzielonych odpowiedziach! Aby wszystko było proste, DOM działa na 

tej samej zasadzie, że każdy element jest powiązany ze sobą poprzez rozległe drzewo 

 

Celem skryptów DOM jest filtrowanie uzyskanych wyników i wyszukiwanie tagów, które chcesz 

edytować. Oczywiście byłoby nudne, gdyby DOM działał tylko na HTML, ponieważ ograniczałbyś się do 

poruszania treścią po stronie. DOM ma również styl CSS, który porusza się w CSS w ten sam sposób, z 

wyjątkiem użycia właściwości style DOM (która dotyczy stylu liniowego) lub znacznie bardziej złożonej 

właściwości document.styleSheets (która edytuje zewnętrzne arkusze stylów). Przyjrzymy się temu 

później, ale ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że manipulowanie zarówno HTML, jak i stylem jest 

możliwe i można to zrobić bez bałagania kodu semantycznego. Podobnie jak w CSS, DOM ma kilka 

wersji, które nakładają się na siebie nawzajem, poprawiając się na poprzednim poziomie w opozycji do 

całkowitej zamiany języka. Obecnie istnieją trzy aktywne warstwy DOM. 

AJAX 



Rozważaliśmy już pierwsze dwa elementy trójwymiarowego skryptu po stronie klienta: JavaScript, 

który pozwala nam manipulować zachowaniem przeglądarki i skryptami DOM, co pozwala nam 

manipulować stroną internetową i jej zawartością. Najnowszym dzieckiem, które wchodzi na rynek, 

jest AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), technologia, która szybko zyskuje na popularności. AJAX 

łączy elementy behawioralne skryptów DOM i JavaScript z językami serwerów, aby umożliwić 

wysyłanie i otrzymywanie informacji na stronę bez odświeżania lub kierowania z dala od tego, co 

czytasz! AJAX używa procesu znanego jako XMLHttpRequest do wysyłania i odbierania informacji w 

tym samym czasie (tutaj jest ekscytujący bit) bez odświeżania strony! Z AJAX i koktajl języków takich 

jak HTML, XML, XSLT, CSS, DOM i JavaScript (och, akronimy), możesz robić fajne rzeczy, takie jak 

logowanie się do strony internetowej bez strony wymagającej odświeżenia, co zapewnia znacznie 

płynniejsze przejście. Jednym z głównych zastosowań AJAX są aplikacje internetowe, które pozwalają 

programistom przezwyciężyć potrzebę przeładowania dokumentu przy użyciu AJAX do pobierania i 

wysyłania informacji dla tej aplikacji w tle. Niektóre z najlepszych rzeczy na temat tej technologii są 

powszechne, dobrze udokumentowane i obsługiwane w większości głównych przeglądarek 

internetowych, w tym najnowszych wersji Internet Explorera. Możesz używać AJAX do wykonywania 

zadań, takich jak wysyłanie wypełnionych formularzy, a nawet pobieranie informacji z bazy danych (lub 

innego pliku). Nie tylko to, ale możesz także przekazywać stronom internetowym możliwość 

przeciągania i upuszczania, pokazywania i ukrywania oraz interakcji z otoczeniem. Podczas gdy duża 

część mocy AJAX znajduje się obecnie poza twoim poziomem doświadczenia, technologia 

zdecydowanie ma swoje zastosowanie w tworzeniu dynamicznych aplikacji internetowych. 

 

Semantyka skryptów 

Teraz doszliśmy do tego etapu, która zwykle odnosi się do tego, w jaki sposób nowy język, o którym 

czytałeś, jest tworzony i kodowany. Ponieważ obsługa skryptów (zarówno po stronie klienta, jak i 

serwera) jest bardziej pośrednia lub zaawansowana, w zależności od tego, jak ją wdrożysz, ta książka 

nie nauczy Cię aktywnych umiejętności tworzenia w pełni gotowych skryptów. Jednak byłoby głupotą 

nie mówić o podstawowych mechanizmach działania JavaScript, ponieważ twoja istniejąca wiedza na 

temat CSS przygotowała cię do ogólnych koncepcji warstwowania kodu ponad HTML, z zamiarem 

rozszerzenia tego, co możesz osiągnąć dzięki język . Poza tym, tak wiele stron internetowych, w których 

aplikacje używają skryptów, powinieneś przynajmniej mieć świadomość ich przeznaczenia. Nawet bez 



nauki tych języków nadal możesz umieszczać gotowe skrypty, które zapewniają podstawową 

funkcjonalność Twojej witryny. Każdy może to osiągnąć, więc zaczynajmy! 

Tworzenie pliku JavaScript 

Jeśli chcesz osadzić JavaScript w swojej witrynie, zalecana przeze mnie metoda jest taka sama, jak przy 

tworzeniu początkowego pliku CSS. Najpierw chcesz otworzyć wybrany edytor tekstu i utworzyć nowy 

plik JavaScript (.js) lub po prostu pusty dokument, jeśli nie podano żadnych opcji. Nie chcesz używać 

żadnego z gotowych szablonów lub kreatorów, które oferuje program, ponieważ zamierzamy to 

ręcznie. Kiedy już masz plik, chcesz zapisać pusty dokument w folderze skryptów, który utworzyliśmy 

na samym początku, kiedy zorganizowaliśmy naszą strukturę. Dobra nazwa pliku, aby nadać 

dokumentowi global.js, a po zapisaniu pliku można zakończyć proces dodając wymaganą deklarację do 

dokumentu HTML (tak jak zrobiliśmy dla CSS). Główną różnicą jest to, że można dodać odniesienie do 

głowy pliku HTML, wiele osób decyduje się umieścić skrypty na dole, tuż przed zamykającym tagiem 

body. Umieszczenie skryptów na końcu oznacza, że będą one wykonywane tylko po załadowaniu całej 

strony (zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów). Oczywiście, podobnie jak w CSS, 

deklaracja dotycząca skryptu musi pojawić się na każdej stronie, na której musi działać. Aby użyć 

utworzonego pliku, wprowadź następujący wiersz w kodzie HTML (tuż przed zamykającym tagiem 

body) Byłoby idealnie): 

<script language = "javascript" type = "text / javascript" 

src = "/ scripts / global.js"> </ script> 

Teraz, gdy masz już plik poświęcony kodowi JavaScript, kiedy dowiesz się, co można osiągnąć, możesz 

dosłownie wkleić gotowe skrypty do pliku global.js do treści swojego serca, unikając potrzeby zatkania 

kodu HTML odnośnikami do JavaScript. Korzystanie z zewnętrznego pliku JavaScript zapewni 

utrzymanie skryptów, z których korzystasz będzie o wiele łatwiejsze, nie wspominając o tym, że możesz 

użyć go do testowania tego, czego się nauczysz w przyszłości, jeśli zdecydujesz się zastosować 

JavaScript jako język, aby ulepszyć swoją witrynę. Zasadniczo JavaScript pozwala na interakcję ze 

stroną, umożliwiając np. Wysyłanie wiadomości na ekran (jak te okna dialogowe z przyciskami OK i 

Anuluj, które prawdopodobnie widzisz dużo) i dynamiczne dodawanie treści do strony. Należy 

pamiętać, że JavaScript jest na ogół wrażliwy na wielkość liter (wielkie litery mogą być różnie pisane 

małymi literami), więc zachowaj ostrożność podczas pisania. Jeśli spojrzysz na poniższy przykład (lub 

nawet wypróbujesz to samemu), zauważysz, że przeglądarka umieszcza pewne informacje na twoim 

ekranie za pomocą alertu, podpowiedzi i potwierdzania - trzy funkcje JavaScriptu, które tworzą różne 

typy pop-upów. wiadomości. W wyniku odpowiedzi wyświetlone zostanie okno dialogowe, które 

spowoduje wysłanie wiadomości do okna przeglądarki. Jest to jeden z najprostszych przykładów 

Zdolności JavaScript. 

if (confirm ("Czy chcesz kontynuować?") == true) 

{alert ("Tak!"); var name = prompt ("Jak masz na imię?", "John"); 

document.body.innerHTML = "<p> Witaj," + nazwa + "! </ p>";} 

else {alert ("Nie!"); document.body.innerHTML = "<p> Witaj, kimkolwiek jesteś 

są! </ p> ";} 

Poprzedni kod wyświetla na ekranie okno dialogowe z pytaniem, czy odwiedzający chce kontynuować. 

Jeśli odpowiedź jest prawdziwa, zostanie uruchomiony drugi wiersz kodu, który ostrzega użytkownika 



o wyborze (Tak) i wyświetla monit o podanie nazwy. Dostarczamy domyślną nazwę Johna, aby 

użytkownicy wiedzieli, co wpisać. Kod następnie zapisuje nazwę jako zmienną o nazwie nazwa i 

kontynuuje zapisywanie tej nazwy w wiadomości powitalnej. Jeśli, oczywiście, użytkownik nie chce 

kontynuować, skrypt pominie drugą linię i przejdzie bezpośrednio do trzeciej linii, która mówi "Nie!" I 

pisze ogólne powitanie bez danych użytkownika. Nie musisz rozumieć szczegółów tego, co się tutaj 

dzieje, ale powinieneś być w stanie śledzić ogólny sposób działania skryptu. Polecam, abyś zmienił 

komunikaty w tym kodzie, aby zobaczyć, jaki wynik ma na końcowym wyjściu. Pamiętaj, aby zapisać 

plik JavaScript przed wyświetleniem podglądu zmian. Oczywiście JavaScript może zrobić więcej niż 

wysyłać wiadomości do odwiedzającego i pisać rzeczy dla wszystkich. Jak zauważyłeś w poprzednim 

przykładzie, faktycznie zadał pytanie przeglądarce! Kod mówi przeglądarce, że jeśli wynik w nawiasie 

ma pewien wynik (w tym przypadku, jeśli potwierdzenie jest równe true), wykonuje to, co leży w 

nawiasach klamrowych (tak jak w CSS). Jeśli jednak wynik nie zgadza się z wartością rzeczywistą, 

przechodzi do sekcji else, ponieważ najlepiej spełnia kryteria. Częścią skryptów jest to, że możesz 

ustawić określone warunki działania kodu. Przykładem tego może być warunek if, który zezwala na 

działanie kodu tylko wtedy, gdy spełnia pewną wartość lub kryteria, oraz czas i warunki, które zmuszają 

skrypt do działania w pętli, dopóki coś nie stanie się przyczyną wystąpienia reakcji i wstrzymanie 

skryptu do momentu to jest potrzebne. Oto przykład prostej instrukcji if, 

if (1 + 1 == 2) {alert ("Czy wiesz, że mogę liczyć!");} 

Poprzedni przykład pokazuje, jak proste mogą być instrukcje warunkowe: używając podstawowej 

matematycznej sumy, decyduje ona, co zrobić. Przeglądarka sprawdza, czy 1 + 1 jest równe 2; pamiętaj, 

że do sprawdzania równości musisz użyć znaku podwójnej równości (==). Ponieważ wyrażenie jest 

prawdziwe, kod w nawiasach klamrowych działa i wyświetla okno alertu. Spróbuj zmienić linię na: 

if (1 + 1 == 3) {alert ("Oid wiesz, że mogę liczyć!");} 

Tym razem nic się nie stanie, ponieważ warunek w instrukcji if nigdy nie jest spełniony. 1 + 1 nie równa 

się 3, więc alert nie jest wyświetlany. Ponieważ JavaScript może dodawać (+), odejmować (-), mnożyć 

(*) i dzielić (/), możesz wykorzystać to na swoją korzyść, tworząc użyteczne fragmenty kodu, które 

mogą wyliczyć rzeczy, takie jak podatek od sprzedaży dla przedmiotu umieszczasz na swojej stronie 

internetowej (bardzo przydatne dla klientów). Dzięki operatorom możesz zrobić więcej, niż tylko 

obliczyć i wyciągnąć zmienne; możesz je również porównać! Operatory JavaScript dają możliwość 

sprawdzenia, czy dwie zmienne mają tę samą wartość za pomocą dwóch znaków równości (==), jak już 

widzieliście. Można również określić, czy jedna wartość różni się od innej, używając parametru 

większego niż (<), mniejszego niż (>), większego lub równego (> =), mniejszego lub równego (<=), a 

nawet równego (( ! =). Oprócz tego można połączyć wiele operacji za pomocą podwójnych znaków 

ampersands (&&) dla operatora AND (co oznacza, że obie wartości muszą działać poprawnie, w 

przeciwnym razie nic nie będzie się dziać) i dwururkowe (||) operatory OR (aby jeden lub drugi musiał 

poprawnie pracować) lub po prostu użyć wykrzyknika (!) operatora NOT. Podczas gdy wszystkie 

operatory wydają się spore do nauczenia, będą bardziej sensowne, gdy spojrzysz na kod źródłowy! 

Inną rzeczą, którą możesz zauważyć na przykładzie oryginalnego kodu, jest odwołanie do nazwy 

zmiennej. Jedna rzecz, której nie można jeszcze dowiedzieć się o JavaScript, to faktycznie ma 

wbudowaną pamięć krótkotrwałą. Możesz przypisać fragmenty danych do nazwanego przedmiotu; to 

tak, jak przypisywanie wartości do właściwości CSS, ale jedyną różnicą jest to, że właściwość jest 

poprzedzona słowem var, która jest skrótem od zmiennej! Istnieje cały zestaw informacji, które możesz 

przechowywać, które JavaScript rozpozna; obejmują one ciągi tekstu, wartości liczbowe, wartości 

logiczne (wartość, która może być zarówno prawdą, jak i fałszem) i tablice (które zawierają wiele 

wartości rozdzielanych przecinkami). Po otrzymaniu instrukcji JavaScript, aby je zapamiętać, na 

przykład w oryginalnym przykładzie, w którym zapisano nazwę, można ją przywołać, odwołując się do 



nazwy właściwości. Oznacza to, że możesz ponownie używać przydatnych fragmentów danych w 

skryptach! 

 

Więc w jaki sposób są uruchamiane skrypty? Do tej pory przyglądaliśmy się prostym przypadkom 

testowym, ale przeglądarki po prostu nie mogą uruchamiać każdego skryptu w kolejności, a następnie 

przestają. W przeciwnym razie cała funkcjonalność zostanie przekazana przeglądarce po dotarciu do 

strony i będzie to koniec. Byłoby to dość antyklamyczne, ponieważ chcemy, aby odwiedzający mogli 

wchodzić w interakcję z samą stroną w określonych odstępach czasu. Każde z tych działań czasowych 

występuje jako wydarzenie. Zdarzenia są tak, jak odnoszą się do nich punkty w skrypcie wywołującym 

określoną część skryptu tylko wtedy, gdy nastąpiło działanie, na przykład kliknięcie. Chociaż samo 

zdarzenie musi zostać zdefiniowane (np. Użycie warunku if, który mówi, że uruchamia skrypt onclick, 

jeśli użytkownik kliknie element H1), możesz jasno określić, co się stanie. Nie tylko możesz podać 

warunek wystrzelenia (np. Przesuwanie lub klikanie myszą), ale możesz także użyć warunków, by 

powiedzieć, że coś powinno się zdarzyć tylko wtedy, gdy poruszą myszą w określonym obszarze! Teraz 

masz prawie wszystko, czego potrzeba do stworzenia działającego skryptu. Ale co, jeśli celem skryptu 

jest celowanie w konkretny element, być może dodanie jakiegoś stylu do dokumentu? JavaScript ma 

również rozwiązanie. Aby wszystko było proste, ma dwie właściwości o nazwie getElementById i 

getElementsByTagName, które umożliwiają kierowanie na określony element. Jeśli dodałeś na 

przykład atrybut ID do zastosowania stylu, możesz podłączyć się do tego identyfikatora i zastosować 

bezpośrednio do niego moc manipulacyjną skryptu. To samo dotyczy nazwy znacznika (oczywiście), ale 

jeśli masz dużo akapitów na stronie, celowanie w konkretną może być uciążliwe! Na szczęście, 

podobnie jak w przypadku CSS, JavaScript ma swoją własną specyfikę, która pozwala poruszać się po 

DOM i wybierać określonych rodziców, dzieci, rodzeństwo i atrybuty do edycji (podobnie jak w 

przypadku tego, czego dowiedziałeś się o selektorach w Części 5). Chociaż sposób pisania skryptu może 

być inny, metodologia, która się za nim kryje, jest identyczna: możesz kierować element potomny 

akapitu, który ma element macierzysty o wartości identyfikatora "treść". Będąc w stanie przeglądać 

DOM z warunkami, zdarzeniami i operatorami oraz ustawiać wiele fajnych zmiennych, możesz zrobić 

prawie wszystko! Jeśli chcesz zastosować styl do kodu źródłowego (np. zmienić kolor akapitu po 

kliknięciu), możesz ustawić zdarzenie, na przykład onclick, na dany element, kierując go na DOM. 

Następnie nadajesz handlerowi zdarzenia wartość, którą chcesz zmienić. Reatty jest takie proste. Dla 

stylu możesz użyć czegoś takiego jak: 

document .getElementByld ("gumka") .style.color = "#EoEoEo"; 

aby wykonać to zadanie. 



Usuwanie zawartości na stronie 

Aby zaokrąglić ten wygląd pod maską JavaScript i DOM, poniższy fragment kodu pokaże Ci, jak możesz 

osiągnąć funky za pomocą zdarzenia onclick, aby zmienić kolor (i przekreślenie) identyfikatora akapitu 

o nazwie gumka (czyli gumka to nazwa przypisana do akapitu w identyfikatorze atrybutu). Kod 

fotoukładu dodany do skryptu JavaScript działa tylko wtedy, gdy dodasz identyfikator do akapitu w 

kodzie HTML, a po dodaniu atrybutu identyfikatora wystarczy, że klikniesz akapit po wczytaniu strony 

i voilà , akapit oznacza się jako "usunięty". Jeśli odświeżysz stronę, akapit powróci do swojego 

pierwotnego stylu. 

document.getElementById ("gumka"). onclick = funkcja () { 

document.getElementById ("gumka"). style.color = "# E0E0E0"; 

document.getElementById ("gumka"). style.textDecoration = "linethrough"; 

} 

JavaScript Framework 

Wcześniej w tej sekcji wspomniałem o zaletach frameworków i o tym, jak mogą one uprościć zadanie 

tworzenia interaktywności w witrynie. Najczęściej używane obecnie frameworki używają JavaScript. 

Powstanie tych prefabrykowanych bibliotek kodu wielokrotnego użytku umożliwiło tysiącom 

programistów, którzy niewiele lub w ogóle nie znali skryptów lub tworzenia skryptów po stronie 

klienta, aby stworzyć piękne strony internetowe z funkcjonalnością, którą mogliby stworzyć najlepsi 

guru JavaScript w przeszłości. Ponieważ niniejszy rozdział koncentruje się na przygotowaniu Cię na 

czas, kiedy możesz chcieć nadać swojej stronie trochę interaktywności, wydaje się, że pasuje tylko do 

najpopularniejszych frameworków JavaScript w powszechnym użyciu. Nie będziemy tutaj wchodzić w 

szczegóły funkcjonalności każdej struktury JavaScript, ale znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące 

każdej struktury na stronie projektu. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z nich wymaga powiązania 

struktury ze stroną HTML i odniesienia jej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami skryptu. 

Skrytpozakładki 

Następnie zobaczysz technikę stosowania JavaScript na swojej stronie internetowej o nazwie 

bookmarklets. Są to hiperlinki, które aktywnie zawierają JavaScript w celu wykonania wybranej funkcji 

lub zadania po kliknięciu. Korzystanie ze skryptozakładek jest jedynym momentem, w którym użycie 

JavaScript: pseudo protokół jest uznawane za akceptowalne w łączu kotwicy. Bookmarklety mogą być 

bardzo prostymi narzędziami JavaScript, które działają wyłącznie poprzez kliknięcie łącza i 

przekierowanie użytkownika do innej strony internetowej z instrukcjami dotyczącymi wykonania 

zadania. Przykład: pobranie aktualnego adresu strony i umieszczenie go w serwisie takim jak 

www.tinyurl.com, który tworzy krótszy link przekierowania! 

Wykrywanie trybu przeglądarki 

Poniższa skryptozakładka JavaScript może być użyta w zakotwiczeniu na stronie HTML jako adres URL 

href lub możesz po prostu umieścić go w pasku adresu na dowolnej stronie internetowej, a akcja 

zostanie wywołana 

javascript: (function () {if (document.compatMode == "BackCompat") {alert ("Oh 

Nie! Działasz w trybie dziwactwa! ")} Else {alert (" Jesteś uruchomiony 

tryb standardowy, gratulacje! ")};}) (); 



Spróbuj teraz. Powinno wyświetlić się okno alertu informujące, czy odwiedzana strona renderuje się w 

trybie standardów lub dziwactwa. Bookmarklety umożliwiają potencjalnie utworzenie skrótu do 

funkcji, dodanie go do ulubionych przeglądarki i użycie go, na przykład, do usunięcia stylu lub 

sprawdzenia, w którym trybie działa twoja przeglądarka, po prostu wybierając zakładkę, którą 

utworzyłeś. Jak można sobie wyobrazić, możliwość manipulowania stroną na żądanie dramatycznie 

zwiększa potencjalne zastosowania tych uroczych, niewielkich funkcjonalnych fragmentów JavaScript, 

które mają prosty, ale skuteczny cel. Pojawiło się również zainteresowanie tworzeniem 

bookmarkletów dla iPhone'a, jako tych prostych Fragmenty funkcjonalności można wykorzystać 

bezpośrednio ze słuchawki, aby rozszerzyć podstawową funkcjonalność wbudowanej przeglądarki 

Safari. Oczywiście, będąc opartymi na JavaScript, nie będą działać, jeśli język jest wyłączony! 

Dodatkowe zasoby 

Masz ogólne wyobrażenie o tym, jak powstaje JavaScript, a jeśli poświęciłeś trochę czasu, możesz 

prawdopodobnie spojrzeć na plik JavaScript i uzyskać ogólne informacje o tym, co się dzieje (co jest 

przydatne do debugowania). Ale co możesz wytworzyć z tylko podstawową wiedzą w ręku? Jak 

wspomniano wcześniej, ta książka nie jest technicznym przewodnikiem do nauki pełnego 

wewnętrznego działania JavaScript, ale z przydatnymi fragmentami informacji podanymi wcześniej, 

powinieneś być w stanie rozpoznać niektóre składniki, które skłaniają skrypt po stronie klienta. 

Oczywiście, to nie wystarczy, aby napisać własną, więc poniższa lista użytecznych zasobów może być 

przydatna. Jest to zbiór różnych stron JavaScript z gotowymi rozwiązaniami, które można dosłownie 

pobrać (lub skopiować) i umieścić w pliku JavaScript (chyba że podane instrukcje mówią inaczej!). 

Istnieją inne strony internetowe, ale są one dość dobrze zaufane i bezpieczne w użyciu. 

Skrypty po stronie serwera 

Przeglądarka internetowa oferuje wiele różnych opcji behawioralnych w zakresie skryptów po stronie 

klienta, ale możesz także ulepszyć swoją stronę internetową w jeszcze bardziej znaczący sposób, 

korzystając ze skryptów po stronie serwera. Języki takie jak PHP umożliwiają serwerowi wykonywanie 

poleceń, renderowanie określonego fragmentu treści lub wykonywanie zapytań i zapytań do bazy 

danych. Zasadniczo, skrypty po stronie serwera umożliwiają wykonywanie takich działań, jak wysyłanie 

wiadomości e-mail, zapisywanie i żądanie informacji o członkach z bazy danych i wiele więcej! 

Podobnie jak w przypadku JavaScript, rzeczy, które można wykonywać przy użyciu skryptów po stronie 

serwera, są prawie nieograniczone. Tym razem jednak zamiast języka stosowanego do zachowania w 

przeglądarce (tak jak JavaScript) wszystko, co robisz za pomocą skryptu po stronie serwera, jest 

przetwarzane przed wyświetleniem strony odwiedzającym. Oznacza to również, że żaden z cennych 

kodów nie będzie widoczny, jeśli ludzie zobaczą źródło, z wyjątkiem wyniku końcowego i 

odpowiedniego kodu HTML, CSS lub innego widocznego kodu wygenerowanego. Powinieneś podjąć 

decyzję, aby nauczyć się skryptów po stronie serwera dopiero po nauce skryptów po stronie klienta, a 

ponieważ stopień złożoności wzrasta o kolejny poziom, skupię się tylko na dostarczaniu rzeczywistych 

przykładów, które możesz napotkać i zasobów, aby pomóc uczysz się we własnym tempie (zamiast 

kompletnego przewodnika). 

Tam i z powrotem 

Teraz ponownie udamy się na ścieżkę odkrywania, biorąc wszystko, czego się nauczyliśmy, w 

perspektywie i pokazując, że wszechświat jest o wiele większy niż HTML, CSS i JavaScript. Możesz 

zapewnić wiele funkcji, które nie są możliwe w żaden inny sposób za pomocą skryptów po stronie 

serwera, co jest ostateczną warstwą tego, co sprawia, że strona internetowa. Oczywiście, jak się 

wkrótce przekonasz, masz do wyboru wiele smaków w języku skryptowym, a ten ostatni fragment 

układanki da ci wszystko, czego potrzebujesz, aby ulepszyć swoją podstawową stronę internetową, z 



jej rozkwitnięciami i prostymi skryptami oraz jej możliwościami. tworzyć wspaniałe narzędzia, takie jak 

fora, systemy zarządzania treścią i blogi. Co więcej, pozwoli Ci zobaczyć, co dzieje się pod maską twoich 

ulubionych stron społecznościowych, a nawet jak wielkim operatorom takim jak Google udaje się 

tworzyć wspaniałe aplikacje. 

Języki po stronie serwera w użyciu 

Skrypty po stronie serwera są najczęściej używane, gdy istnieje potrzeba interakcji między 

użytkownikiem a witryną, na przykład wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem formularza lub 

utworzenie aplikacji internetowej. Skrypt podejmuje niezbędne kroki, aby odpowiedzieć na każde z 

nich. żądanie informacji, które są dokonywane przez przepuszczanie danych tam iz powrotem między 

serwerem WWW a komputerem gościa (klienta). Ze względu na rosnącą liczbę aplikacji RIA i chęć 

ulepszania funkcjonalności sieci, ten obszar tworzenia stron internetowych gwałtownie rośnie. Rzućmy 

okiem na niektóre z najpopularniejszych języków skryptowych po stronie serwera; podane adresy URL 

wskazują na instrukcję użytkownika dla każdej technologii, więc możesz dowiedzieć się więcej o tym 

języku, jeśli chcesz: 

* PHP (http://www.php.net/manual/en/): PHP Hypertext Preprocessor (PHP) jest jednym z najbardziej 

znanych języków po stronie serwera używanych w Internecie. Jest to platforma typu open source, co 

oznacza, że każdy może wnieść swój wkład do projektu i ma szerokie wsparcie na serwerach Linux i 

Windows. Jest to prawdopodobnie najbardziej popularny język skryptowy w użyciu. PHP, podobnie jak 

wszystkie inne języki skryptowe, jest trudniejsze do nauczenia niż HTML i CSS, ale dla tych, którzy chcą 

dodać dynamiczne funkcje i interaktywne komponenty lub możliwość łączenia się i zapisywania do 

bazy danych 

* ASP.NET (http://www.asp.net/learn/): Active Server Pages .NET (ASP.NET) to ewolucja klasycznej 

wersji ASP. Sam ASP.NET opiera się na platformie Microsoft .NET i przy wielu zastosowaniach na 

serwerach Windows stał się jednym z najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstw i organizacji, które 

mniej ufają oprogramowaniu open source. Jeśli pochodzisz z programowania lub masz napisane jakieś 

oprogramowanie, możesz cieszyć się z tego, że ASP.NET może używać Visual Basic, C ++, C # i innych 

obsługiwanych składni i konwertować je do ASP.NET w locie, używając wspólnego środowiska 

uruchomieniowego języka. ASP.NET jest bardzo popularnym językiem, a wersja 3.5 (najnowsza) to 

kolejny doskonały wybór dla uczących się skryptów serwera. 

* Klasyczna ASP (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa286483.aspx): Przed utworzeniem 

ASP.NET istniały aktywne strony serwera (ASP). ASP jest obsługiwana przez serwery Windows i jest 

zastrzeżona (pod względem sposobu działania), więc klasyczna ASP jest od wielu lat ulubioną przez 

przedsiębiorstwa i firmy. Podczas gdy ASP odnotowało spadek wykorzystania od czasu wydania 

ASP.NET, wersja 3.0 nadal ma następującą, a niektórzy ludzie wolą ją w ASP.NET ze względu na 

ograniczone zasoby systemowe, których potrzebuje. Większość stron ASP jest napisanych w języku 

VBScript, a ASP jest na równi z PHP pod względem łatwości uczenia się. 

* Python (http://www.python.org/dev/): Python zaczynał jako pełnoprawny język programowania, a 

później został przystosowany do obsługi skryptów serwera w Internecie. Dość niedawno 

zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby osób, które używają go do tworzenia aplikacji internetowych 

(zamiast małych skryptów, dla których lepiej pasują inne języki). Dzięki rozwiązaniom ramowym, takim 

jak Django, ułatwiającym zarządzanie złożonymi aplikacjami i projektami oraz możliwość umieszczania 

skryptów Python w kontenerach, język ten stał się ulubionym narzędziem wśród programistów 

kodujących sieć Web i branżę bezpieczeństwa informacji. Należy zauważyć, że ten język jest lepiej 

dostosowany do aplikacji niż do stron internetowych. 



* Ruby (http://rubyspec.org/): Ruby jest gwiazdą rocka zespołu. Mimo że istnieje od bardzo dawna, 

jego miejsce w Internecie dopiero niedawno (w ciągu ostatnich kilku lat) stało się opowieścią o 

szmatławcach. Najpopularniejszą metodą używania Ruby w sieci jest Ruby on Rails i zasadniczo 

zapewnia ona całą strukturę, aby zmniejszyć złożoność skryptowania dużych aplikacji. Ze względu na 

to szybkie środowisko programistyczne, Ruby i Rails stały się powszechne w serwerach sieciowych, i 

podobnie jak Python, obsługują kontenery do zarządzania złożonymi projektami. Ruby jest dobrze 

znana z tego, że jest dość łatwa do pobrania i jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą nauczyć 

się tworzyć aplikacje internetowe z niewielkim doświadczeniem programistycznym. Należy zauważyć, 

że ten język jest lepiej dostosowany do aplikacji niż strony internetowe. 

* Perl (http://perldoc.perl.org/): Perl istnieje od dłuższego czasu. Obecnie jest w wersji 5.1 i widział 

kilka aktualizacji w ciągu ostatnich lat. Mimo to utrzymał kultowy status wśród hardkorowych 

programistów, którzy chcą uwolnić się od bałaganu, który towarzyszy innym językom po stronie 

serwera. Nie polecałbym tego języka dla początkujących, ponieważ wiele osób, które nie znają 

skryptów, stwierdziło, że nauka jest trudna do nauczenia, a sam język podupada pod względem 

użytkowania. Perl ma szerokie wsparcie na wszystkich platformach i może być godny dochodzenia z 

powodu jego lekkiej natury. 

* ColdFusion (http://help.adobe.com/en_US/ColdFusion/9.0/Developing/index.html): Adobe 

ColdFusion jest innym znanym językiem po stronie serwera, który ma własną dedykowaną bazę 

użytkowników. Sam język jest uważany za dość prosty do nauczenia i pod wieloma względami jest 

prostszy niż jego odpowiedniki. Jednak każda łatwość użycia jest hamowana przez dwa fakty: 

ColdFusion jest ograniczony w obsłudze na różnych platformach, ponieważ wiele hostów nie oferuje 

bezpośredniego wsparcia dla niego, tak jak robią to w innych językach. Ponadto, a Serwer ColdFusion 

jest bardzo drogi w implementacji, co wycenia go poza zasięgiem przeciętnego konsumenta. Dlatego 

prawdopodobnie nie jest to, co chcesz nauczyć się jako podstawowy język po stronie serwera. 

* JSP (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=152): Wreszcie strony JavaServer Pages (JSP), jak można się 

domyślić, są bezpośrednio związane z Javą (która napędza te małe aplety, które widzisz strony) i 

JavaScript (wspomniane wcześniej). Podczas gdy JSP osiągnęło ograniczony sukces pod względem 

użytkowania w sieci, zaobserwowano umiarkowany wzrost wykorzystania, ponieważ Sun 

Microsystems (jego twórca) został kupiony przez Oracle (mimo że ta transakcja jest wciąż w toku). 

Podobnie jak ASP, JSP jest dość popularny w środowiskach korporacyjnych, gdzie jego wsparcie przez 

dobrze finansowane organizacje (Sun i teraz Oracle) stworzyło poziom zaufania. Ponieważ JSP jest tak 

szeroko wspierany na różnych platformach, zdecydowanie zasługuje na uwagę. 

Przepisy dotyczące placu zabaw 

Istnieje wiele przykładów skryptów po stronie serwera, takich jak fora, blogi, systemy zarządzania 

treścią, sieci społecznościowe i wszystkie inne wspaniałe typy witryn internetowych, które umożliwiają 

rejestrację konta, interakcję ze stroną internetową i nawet uczestniczyć online. Idealnie, chciałbym być 

w stanie zaangażować Cię w tego rodzaju skrypty, ponieważ wtedy możesz pozwolić odwiedzającym 

stać się częścią strony. Jednak, jak być może wiesz, poziom trudności wzrósł nawet bardziej niż w 

przypadku JavaScript, ponieważ skrypty po stronie serwera obejmują bardziej złożone języki 

programowania i znacznie większą różnorodność skryptów. W rezultacie nie będziemy (ponownie) 

skupiać się na tworzeniu niczego w tym języku, ale na wyposażeniu cię w podstawową wiedzę, aby móc 

podjąć decyzję, który język wybrać (z szerokiej gamy dostępnych po stronie serwera języków) i wskaż 

niektóre z doskonałych gotowych i już napisanych aplikacji, które możesz zainstalować i podłączyć do 

swojej witryny! 



Ponieważ zacząłeś czytać ten tekst z zamiarem uczynienia swojej strony najlepiej jak to możliwe, byłoby 

głupotą całkowicie ignorować te języki, ponieważ zawierają one wszystko, co zajmuje stronę ze 

statycznych (lub przy użyciu JavaScript, statyczne z pewnym zachowaniem) do czegoś radykalnie 

dynamicznego i lepiej radzącego sobie z zadaniami, takimi jak tworzenie sklepu internetowego lub 

społeczności, a nawet po prostu pomoc w lepszym kontrolowaniu treści. W rezultacie znajdziesz adres 

strony, która zawiera specyfikację języków poza każdym z wymienionych elementów wcześniej, a jeśli 

chcesz nauczyć się samouczka, mogę polecić Ci zakup innej książki (jeśli chcesz się dowiedzieć więcej) 

lub skorzystaj z jednego z wielu darmowych przewodników po językach, które są również dość dobre. 

Znaczenie pamięci 

Baza danych jest po prostu pojemnikiem do przechowywania zbiorów informacji powiązanych ze sobą 

lub danych uporządkowanych i zorganizowanych w taki sposób, że można ich używać do zapisywania 

lub uzyskiwania informacji umieszczonych w nich. W Internecie większość baz danych korzysta z 

popularnego formatu o nazwie Structured Query Language (SQL), który był używany przez wiele lat w 

takiej czy innej formie. Ponownie, ponieważ jest to jeden z tych tematów, które obiecują tylko bóle 

głowy tym, którzy dopiero zaczynają, pomijam szczegóły. Jednak wiele gotowych skryptów po stronie 

serwera korzysta z baz danych do przechowywania informacji. W tej części dowiesz się o tych 

skryptach, frameworkach i aplikacjach, ponieważ cała trudna praca skryptów jest dla Ciebie! 

Oczywiście w przypadku baz danych należy pamiętać, że dane osobowe przechowywane w bazie 

danych muszą być przechowywane w tajemnicy i prywatne, zwłaszcza jeśli posiadają one dane 

finansowe lub identyfikowalne dotyczące osób zapisanych w rejestrze! 

Bazy danych w użyciu 

Strony internetowe zawierają mnóstwo rzeczy do zapamiętania: treść, informacje o użytkownikach 

(jeśli wymagana jest rejestracja), indywidualne ustawienia dla odwiedzających, a nawet szczegóły 

dotyczące skategoryzowanych przedmiotów! Podczas gdy większość ludzi prawdopodobnie 

eksplodowałaby na stronie tysięcy recenzji na stronie internetowej, takiej jak Amazon lub IMDB, 

komputery muszą być w stanie pracować z podanymi informacjami, a to jest zadaniem bazy danych 

witryny. Ze względu na wyraźne zapotrzebowanie na bazy danych, aby pamiętać rzeczy, powinieneś 

wiedzieć, jak z nimi pracować. Poniższa lista formatów bazy danych może być używana do 

przechowywania informacji o skryptach po stronie serwera: 

* MySQL (http://dev.mysql.com/doc/): MySQL jest najpopularniejszym rozwiązaniem do zarządzania 

bazami danych z podobno ponad 6 milionami instalacji na całym świecie. Wiele popularnych usług, 

takich jak Wordpress i tablica phpBB, wykorzystuje open source i crossplatformowy projekt MySQL 

(obecnie w wersji 5). Podczas gdy MySQL utrzymywał swoją popularność ze względu na to, że wielu 

użytkowników PHP korzysta z niego domyślnie, krytykowano go za powolny czas reakcji na naprawianie 

błędów i dodawanie brakujących funkcji SQL. Chociaż mogą one budzić obawy, MySQL jest dobrym 

wyborem i dobrze współpracuje z różnymi językami. 

* Microsoft SQL Server (http://msdn.microsoft.com/engb/sqlserver/): Microsoft SQL Server jest innym 

popularnym formatem bazy danych często spotykanym w systemie Windows. W wersji 10 (2008) ma 

ustaloną historię i, podobnie jak ASP, pozostaje popularnym wyborem dla tych, którzy nie ufają 

rozwiązaniom open source, wolą korzystać z rozwiązania wspieranego przez dużą korporację lub chcą 

używać domyślnej bazy danych z Microsoft IIS (platforma serwera Windows obsługująca ASP i 

ASP.NET). 

* PostgreSQL (http://www.postgresql.org/docs/manuals/): To alternatywne rozwiązanie bazujące na 

open source zwróciło uwagę programistów jako możliwej alternatywy dla MySQL. MySQL nadal 



dominuje na rynku ze względu na szybki wskaźnik jego wykorzystania przez użytkowników i dużą ilość 

dokumentacji, która je obsługuje, a PostgreSQL jeszcze nie przeszedł przez dwa wspomniane wcześniej 

z powodu braku narażenia i powolności, aby włączyć wiele platform; jest również rzadko instalowany 

domyślnie przez dostawców usług hostingowych, którzy zamiast tego preferują MySQL. 

* Oracle (http://www.oracle.com/technology/documentation/): Oracle, choć jeden z rzadziej 

używanych formatów baz danych, jest wyraźnym konkurentem dla IBM DB2, Microsoft SQL Server i 

innych komercyjnych lub korporacyjnych systemy baz danych. Jednak dla przeciętnych ludzi, którzy 

uczą się tworzyć strony internetowe, używając Oracle byłoby po prostu przesadą. Podobnie jak cena 

ColdFusion, cena wdrożenia Oracle jest bardzo wysoka i ciężko jest znaleźć pakiety hostingowe, które 

zawierają go domyślnie, co wycenia go poza zasięgiem większości osób rozpoczynających pracę. 

Potężne pakiety 

Możesz używać języków i formatów baz danych wymienionych w tym rozdziale, aby tworzyć własne 

potężne skrypty, ale dopiero zaczynasz wpadać na pomysł manipulowania skryptami, więc możesz 

chcieć użyć fantastycznego oprogramowania, które istnieje w sieci. (bezpłatnie w wielu przypadkach!). 

Zaletą korzystania z tych dobrze ugruntowanych pakietów jest to, że używasz czegoś, co zostało 

przetestowane do zniszczenia i stwierdziło, że jest ono standardem w wybranej dziedzinie. Większość 

pakietów umożliwia edycję kodu źródłowego, dzięki czemu można je łatwo dostosować do swojego 

układu. Możesz pobierać motywy, wtyczki i inne elementy, aby wzbogacić swoją witrynę o dodatki 

dodane przez społeczność programistów, którzy używają tego oprogramowania. W związku z tym nie 

ograniczasz się do sposobu, w jaki starannie skomponujesz oprogramowanie i dostosujesz go do 

swoich potrzeb, ale powinieneś być ostrożny, aby pamiętać, że możesz potrzebować debugowania 

kodu w celu rozwiązania ewentualnych błędów pojawiających się podczas aktualizacji pakietów. . Jest 

to dobry powód, dla którego powinieneś w końcu nauczyć się języka po stronie serwera, a nie polegać 

wyłącznie na pakiecie oprogramowania. Wymienione w kolejnych częściach rozdziału są jednymi z 

najbardziej popularnych gotowych narzędzi i aplikacji, których można zaufać do użytku w swojej 

witrynie. Pomimo, że skryptowanie po stronie serwera jest przedmiotem innej książki (ze względu na 

swoją nieodłączną złożoność), byłoby głupotą nie wspomnieć o niektórych wspaniałych rzeczach, które 

można uzyskać ze skryptów. Tak wiele cudownych produktów korzysta już ze skryptów i możesz je 

kupić lub wykorzystać za darmo, pobierając i instalując pakiety. Zwykle są dostarczane z dużą ilością 

instrukcji i plików pomocy, a także wspierającą społeczność ludzi, którzy są gotowi pomóc ci z 

pytaniami, które możesz mieć. A teraz spójrzmy na niektóre z najbardziej popularnych rzeczy, które 

możesz osiągnąć za pomocą skryptów po stronie serwera i niektórych pakietów. Większość pakietów 

wymienionych w następnych rozdziałach tego rozdziału ma szeroki zakres funkcjonalności i 

rozszerzalności, które są tworzone przez społeczność ludzi, którzy korzystają z produktu i 

programistów, którzy aktywnie go ulepszają. 

Systemy zarządzania treścią 

Zarządzanie witryną internetową może być trudnym zadaniem, jeśli zauważysz, że nauka kodu HTML i 

CSS jest skomplikowana, możesz znaleźć się w sytuacji, w której nie możesz sobie poradzić z codzienną 

konserwacją witryny, np. Dodawanie nowych treści i oznaczanie ich. prawidłowo. Podczas gdy strony 

internetowe, które stanowiły podstawowy interfejs do wspólnego projektowania bez wiedzy o pisaniu 

kodu, istniały przez długi czas, co wymagało złożoności wynikającej z posiadania strony internetowej 

(takiej jak znane, ale teraz martwe Geocities), bardziej wyrafinowanych systemów były potrzebne w 

coraz szybszym tempie. System zarządzania treścią (CMS) to platforma po stronie serwera, która ma 

na celu uproszczenie dodawania nowych treści i funkcjonalności po zakończeniu projektowania strony 

internetowej, ale nie ma na celu zastąpienia procesu tworzenia strony internetowej. System 



zarządzania treścią działa jak szkielet, dzięki czemu struktura, styl, zachowanie i funkcje skryptów są 

gotowe do użycia, ale ze względu na otwarty charakter systemu można dostosować układ, wartość 

semantyczną i styl produktu (z dużo czasu i wysiłku!). Podczas  gdy produkty te mogą być przydatne w 

zapewnieniu funkcjonalności nonkoderów jako witryny internetowej, są przeznaczone dla osób 

posiadających strony, na których znajdują się setki (prawdopodobnie tysiące) stron, na których 

zarządzanie i zarządzanie stają się trudne. 

Platformy blogowe 

Szaleństwo w sieciach społecznościowych, które zmieniło wszystkich w niezależnego dziennikarza, to 

oczywiście blogowanie, które oferuje możliwość wyrażenia tego, co chcesz (zgodnie z prawem) i 

zachęcania ludzi do odwiedzania Twojej witryny tylko po to, aby przeczytać Twoją opinię (czyniąc Cię 

odpowiednikiem dziennikarka internetowa). Podczas gdy niektórzy ludzie stali się sławni dzięki 

blogom, inni stali się sławni! Ogólna idea platform blogowych jest taka sama jak CMS, z wyjątkiem tych, 

które pomagają ludziom w utrzymywaniu dziennika online dla siebie lub swoich firm. Podczas gdy blogi 

nie są uważane za tradycyjne strony internetowe (ponieważ koncentrują się na treściach 

tematycznych, a nie artykułach, usługach lub innych funkcjach), wciąż są siłą, z którą należy się liczyć, 

zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szał  na witryny mikroblogowae na Twitterze. Jest to krótka, ale słodka 

metoda pozwalająca każdemu dowiedzieć się, co robią inni. Ogólną perspektywą blogowania jest to, 

że osoby regularnie aktualizują, aby ludzie nadal subskrybowali i czytają w ten sam sposób, w jaki 

gazeta potrzebuje regularnych wydań, aby zainteresować czytelników. 

Pakiety Wiki 

Prawie wszyscy słyszeli o Wikipedii lub używali jej w pewnym momencie w życiu online. Czym jest wiki? 

Podczas gdy "wiki" brzmi jak dziwne słowo z egzotycznej lokalizacji, intencją aplikacji wiki jest 

oferowanie bazy wiedzy lub encyklopedii informacji, która jest łatwa do wyszukiwania, porównywania 

i aktualizacji. Zasadniczo strony wiki są projektami współpracy, w których wiele osób angażuje się w 

proces edycji i, podobnie jak blogowanie, koncepcja wiki jest materiałem skoncentrowanym na treści, 

a nie ogólną stroną internetową, która prawdopodobnie ma więcej obrazów, mediów i innych 

elementów, aby nadać jej kontrast . Jednak wiki wciąż mają swoje miejsce; są doskonałe do tworzenia 

podręczników użytkownika, często zadawanych list pytań i innych zasobów informacyjnych 

wielostronicowych. 

Oprogramowanie forum 

Fora dyskusyjne są już od dłuższego czasu. Są (wraz z czatami) jedną z najwcześniejszych metod 

mediów społecznościowych w Internecie i umożliwiają ludziom współpracę i dyskusje w środowisku, 

które można moderować i pogrupować w sekcje odpowiedniej dyskusji. Fora mają tendencję do pracy 

nad modelem hierarchicznym, w którym administratorzy i moderatorzy kontrolują zawartość w celu 

ręcznego usuwania spamu i niechcianych materiałów. To, co czyni oprogramowanie forum 

interesującym, to to, że środowisko, w przeciwieństwie do wielu platform sieci społecznościowych, nie 

jest technicznie aktywne: publikujesz wiadomość i czekasz, aż inni ludzie odpowiedzą, zamiast 

wiedzieć, kto w danym momencie uczestniczy w czasie rzeczywistym, choć możesz wiedzieć, kto 

przegląda forum. Jednym z typowych zastosowań oprogramowania forum jest wsparcie techniczne, w 

którym ludzie mogą publikować problemy z zakupami lub rzeczami znalezionymi w witrynie, a ci, którzy 

prowadzą witrynę, mogą podjąć odpowiednie działania. 

Usługi online 



Oprócz dużej liczby przykładów skryptów, które możesz umieścić bezpośrednio w swojej witrynie, 

dostępne są różne bezpłatne usługi korzystające ze skryptów po stronie serwera w celu ulepszenia 

Twojej witryny (przykładem może być internetowy klient poczty e-mail, taki jak Gmail ). Opieranie się 

na usługach stron trzecich może być dość kontrowersyjne, ponieważ polegasz na innych ludziach i 

Twoja strona internetowa cierpi, jeśli ich kod nie jest utrzymywany. Nie powinieneś jednak odrzucać 

fantastycznych darmowych usług, które działają od dłuższego czasu i zyskały reputację godnych 

zaufania. Prawdopodobnie warto zainwestować swój czas w wykorzystanie jednorazowe lub 

długoterminowe. Zasadniczo, jeśli korzystasz z usługi, która będzie osadzona w Twojej witrynie lub 

będzie z nią powiązana, po prostu musisz upewnić się, że usługa jest dostępna, jakość  produktu jest 

niezawodna, a marka jest dobrze znana i godna zaufania (aby uniknąć oszustów). 

Dodaj Mapy Google do swojej witryny 

Czy chcesz dodać do swojej witryny ładną funkcję Map Google? Być może chcesz pokazać potencjalnym 

odwiedzającym, gdzie mieszkasz, lub wskazać drogę do miejsca, w którym się znajdujesz polecając 

pójść na pizzę. Niezależnie od powodu możesz szybko i łatwo osadzić mapę w Mapach Google. Pierwszą 

rzeczą, którą musisz zrobić, to mapy odwiedzin .google .pl. Po przejściu na stronę musisz wpisać adres 

lub lokalizację, na którą ma wskazywać mapa. Na tym etapie możesz przewijać i powiększać lub 

pomniejszać widok, dopóki mapa nie będzie wyglądać tak, jak chcesz, a wszystko, co musisz zrobić, to 

pobrać tę migawkę ze strony internetowej na własną. Kliknij przycisk Link, obok opcji Drukuj i Wyślij 

(patrz Rysunek 8-28). Następnie zaznacz i skopiuj tekst w polu "Wklej HTML do osadzenia w witrynie"; 

to jest kod źródłowy, którego będziesz potrzebować. Jeśli chcesz jeszcze bardziej dostosować wygląd 

mapy, możesz kliknąć link "Dostosuj i wyświetl mapę osadzoną" pod polem w witrynie Google, a jeśli 

je włączysz, pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające edycję rozmiar mapy. Po zakończeniu 

skopiuj kod źródłowy i wklej go tam, gdzie chcesz, aby mapa pojawiała się w Twojej witrynie 

Struktury po stronie serwera 

JavaScript nie jest jedynym językiem z wieloma frameworkami. Wiele języków skryptowych po stronie 

serwera ma swoje własne struktury, które pomagają w tworzeniu zwinnych i elastycznych stron 

internetowych. Białe mają zazwyczaj funkcje, które zwykle można znaleźć w systemie zarządzania 

treścią, często są budowane w celu tworzenia aplikacji internetowych i oprogramowania online. Jeśli 

interesuje cię skryptowanie po stronie serwera, czas, w którym zdecydujesz się na użycie frameworka 

jest nieco inny niż JavaScript: struktury JavaScript zostały zaprojektowane tak, aby uniknąć 

konieczności pisania skryptów, ale ogólny konsensus jest taki, że powinien rozważyć użycie 

frameworków po stronie serwera tylko wtedy, gdy nadejdzie czas, w którym czujesz, że zamierzasz 

rozpocząć duży projekt. Powodem tego jest fakt, że frameworki po stronie serwera są często dość 

nieporęczne, mają dość duże rozmiary plików (ze względu na samą skalę używanych języków) i 

generalnie nie mają na celu zastąpienia małych skryptów lub ogólnej interakcji po stronie serwera. 

Głowa w chmurach 

Obszar produkcji aplikacji RIA jest jednym z najszybciej rozwijających się w branży internetowej. Cała 

koncepcja Web 2.0 pozwoliła nam na tworzenie bogatych w funkcje aplikacji dzięki innowacjom takim 

jak AJAX oraz narzędziom i frameworkom, które pozwalają nam przenosić nasze oprogramowanie 

internetowe w trybie offline jako pełnowartościowe aplikacje. Komputery stacjonarne mają podobną 

metodę uzyskiwania tego typu środowiska offline dla aplikacji internetowych za pomocą 

oprogramowania, takiego jak Adobe AIR. Produkty takie jak iPhone umożliwiają również tworzenie 

aplikacji, które mogą bezpośrednio wchodzić w interakcję z siecią lub produktami, które nie wymagają 

aktywnego połączenia z Internetem. Możliwość przekształcenia procesora tekstowego w pakiet online 

(lub procesor tekstowy oparty na Internecie w aplikacji offline), który działa niezależnie od systemu 



operacyjnego i może zostać uaktualniony ze strony opiekuna produktów, ma wiele zalet w przemysł, 

w którym jedną z krytycznych wad (jak dowiedziałeś się w naszej dyskusji o wojnach przeglądarki) było 

to, że wielu użytkowników nie aktualizowało swojego oprogramowania; być może nawet używasz 

nieaktualnego oprogramowania! Ten rodzaj aplikacji jest opisany jako oprogramowanie jako usługa 

(SaaS); Istotą tego jest to, że produkt nie jest już fizycznym elementem oprogramowania na twoim 

komputerze stacjonarnym, ale pływającym podmiotem, który istnieje w Internecie za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej. który działa jak portal. Gdy oprogramowanie nie ma fizycznej obecności na 

dysku twardym i występuje wyłącznie w sieci WWW w charakterze wirtualnego, sytuacja ta jest 

powszechnie określany jako cloud computing, ponieważ oprogramowanie jest swobodnie pływający 

dla każdego, aby połączyć. Oprogramowanie można również zakwalifikować jako usługę, ponieważ 

wiele osób korzystających z usług komercyjnych online pobiera opłatę abonamentową, a nie 

pojedynczy koszt z kosztami uaktualnienia dla każdej nowej wersji. Ta struktura cenowa jest korzystna 

dla użytkowników, którzy płacą tylko za to, z czego korzystają, i za okres, w którym go używają, co czyni 

SaaS produktem wirtualnym. Ponieważ wciąż jesteś gotowy na cały pomysł budowy strony 

internetowej, usługi przetwarzania w chmurze to coś, czego nie musisz się już martwić. Wystarczy 

wziąć z tej dyskusji, że skryptowy dla WWW stało się tak poweńul z server- i skryptów po stronie 

klienta, Flash, Silverlight, a inni, że potentia! zbudowanie w pełni rozwiniętej aplikacji, za którą można 

pobierać pieniądze, jest całkowicie możliwe dla doświadczonego skryptera. 

Podłącz i graj 

Oczywiście, kiedy tworzysz RIA, nie trzeba go tworzyć przy użyciu AJAX lub języka po stronie serwera - 

daleko od tego! Wiele aplikacji internetowych jest tworzonych przy użyciu technologii, o których 

dowiedziałeś się wcześniej w tej książce, w szczególności Adobe Flash, Microsoft Silverlight i Java. 

Samodzielne produkty Flash i Silverlight mają własne dedykowane języki skryptowe (odpowiednio 

ActionScript i XAML / .NET) i umożliwiają tworzenie wysoce funkcjonalnych aplikacji i usług 

uruchamianych z poziomu środowiska opartego na wtyczce. Oczywiście problem z używaniem takich 

języków jest taki, że nie można zagwarantować, że ludzie będą mieli zainstalowanych lub dostępnych 

odtwarzaczy. Jednakże, ponieważ Flash i Silverlight (i do punktu Java) mają wysokie wskaźniki 

penetracji rynku, ten brak gwarancji na dostępne produkty prawdopodobnie nie powinien 

powstrzymywać Cię przed próbą utworzenia witryny za ich pomocą, jeśli uważasz, że to pomogłoby 

odwiedzających twoją stronę. Wspaniałą rzeczą jest to, że jeśli wtyczka jest zainstalowana i dostępna, 

masz gwarancję, że aplikacja będzie działała w każdej przeglądarce, w której jest obsługiwana, 

ponieważ w przeciwieństwie do ogólnych skryptów, nie musisz się martwić o silniki renderujące 

przeglądarek. 

RIA Frameworks 

Teraz jesteśmy na ostatniej grupie frameworków; jedyne, które musimy jeszcze uwzględnić, to ramy 

pomagające w opracowywaniu RIA, a poniższa lista nie zawiedzie Cię. Ekscytujące w tych 

frameworkach jest to, że korzystając z nich, możesz stworzyć odpowiednie oprogramowanie, które 

może mieć funkcjonalność, taką jak wszystko, co widzisz na półkach u lokalnego sprzedawcy 

komputerów, nawet jeśli znasz podstawy HTML, CSS, i JavaScript. Ta możliwość przejścia pomiędzy 

technologią online i offline oznacza, że początkujący projektanci stron internetowych mogą tworzyć 

oprogramowanie i wykorzystywać swoje kreacje u przeciętnego konsumenta. Ta przenośność jest 

ekscytująca dla przyszłości Internetu (a także dla rynku oprogramowania), ponieważ będziesz mieć 

więcej możliwości wyboru miejsca, w którym hobby tworzymy witrynę. 

Dodatkowe zasoby 



Teraz, gdy masz ogólne pojęcie o rodzajach produktów, które można produkować za pomocą języków 

skryptowych po stronie serwera, istniejących frameworków i języków, które możesz wybrać, 

prawdopodobnie najlepiej jest zaoferować kilka przydatnych stron internetowych z zasobami, które 

mogą pomóc w nauczaniu znasz podstawy tych języków (oczywiście zawsze możesz kupić inną książkę 

na ten temat). To, czy zdecydujesz się nauczyć kodowania po stronie serwera, zależy wyłącznie od 

Ciebie. Wiele osób szczęśliwie przeżywa, korzystając z produktów innych firm i aplikacji internetowych, 

które już zostały utworzone, więc jeśli nie czujesz jeszcze potrzeby uczenia się skryptów, możesz 

wstrzymać się, aż dotrzesz do granic tego, co już istnieje. wiedzieć, że nadszedł czas, aby się uczyć. 

Bezpieczeństwo  

Ostatnim tematem, o którym musimy porozmawiać, jest niebezpieczeństwo złego bezpieczeństwa. 

Przy wszystkich tych skryptach, które robimy, prawie zbyt łatwo jest zapomnieć, że kiedy masz kod do 

interakcji z oprogramowaniem lub dokonywania zmian w systemie, potencjalne ryzyko jest bom: ktoś 

może spróbować skorzystać z twojej strony i spróbować oszukać stronę w celu wykonania czegoś, co 

zagraża jej bezpieczeństwu. Oczywiście bezpieczeństwo jest czymś, co zawsze powinno Cię niepokoić, 

ponieważ nie chcesz, aby Twoja strona została przejęta przez bandę piratów! Internet może być 

obskurnym miejscem z ciemną stroną wypełnioną osobami, które chcą skorzystać z Twojej witryny i jej 

odwiedzających. Niektóre najpowszechniejsze potencjalne formy problemów bezpieczeństwa, które 

prawdopodobnie napotkasz, to: cross-site scripting (XSS), SQL injection, spoofing (który zawiera ataki 

phishingowe) i brutalne ataki, które są dość przerażające! 

W Twojej witrynie mogą wystąpić następujące problemy z zabezpieczeniami: 

* Skrypty międzywitrynowe (XSS): jeśli ktoś odpowiedział na post na forum, mógł wprowadzić tekst 

(prawdopodobnie kod). Podczas ataku XSS, skrypty są wstawiane i wykorzystywane do przejmowania 

informacji o osobie korzystającej z witryny, na przykład z pliku cookie zawierającego dane logowania. 

Osoba atakująca może następnie udostępnić informacje publicznie (lub zarejestrować je później w celu 

późniejszego odbioru). XSS może również służyć do kradzieży plików cookie i maskowania osoby 

atakującej, która może zapewnić dostęp do wszelkiego rodzaju informacji za pośrednictwem 

odsłoniętego konta. Głównym sposobem zapobiegania atakom XSS jest dezynfekcja kodu, jeśli 

zezwalasz ludziom na wprowadzanie tekstu, który zostanie dodany do Twojej witryny; zasadniczo 

musisz rozebrać tekst elementów HTML, które mogą stanowić zagrożenie, takich jak skrypt, obiekt, 

osadzenie, iframe, aplet lub jakikolwiek inny wykonywalny znacznik kodu. W ten sposób usuwasz 

zagrożenie, ponieważ próba XSS spowoduje tylko zwykły tekst, a nie aktywny kod! Aby uzyskać 

szczegółowy przewodnik, odwiedź stronę http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html, a aby dowiedzieć 

się więcej na temat zapobiegania atakom XSS, odwiedź stronę http://www.owasp.org/index.php/ XSS_ 

(Cross_Site_Scripting) _Prevention_Cheat_Sheet . 

* Wstrzyknięcie SQL: w tym miejscu polecenia, które nie zostały przekazane przez twórcę aplikacji, są 

wysyłane do bazy danych w celu uzyskania dostępu do informacji, które nie są publicznie dostępne. 

Metoda użycia takich poleceń zwykle powoduje przepełnienie bufora. Ponieważ SQL wykonuje 

wszystkie polecenia, które są semantycznie poprawne, musisz upewnić się, że nie można wstrzyknąć 

żadnego złośliwego użytkownika. W przeciwnym razie kod mógłby pozwolić atakującemu uzyskać 

dostęp do prywatnych rekordów, kontrolować informacje przechowywane w bazie danych, a nawet 

wprowadzać zmiany administracyjne! Jednym z podstawowych sposobów zapobiegania wstrzykiwaniu 

jest zapewnienie, że polecenia SQL nie mogą być zmodyfikowane i, co ważniejsze, upewnić się, że baza 

danych nie jest połączona jako administrator lub właściciel bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji 

na temat zastrzyków SQL i sposobów zapobiegania im, odwiedź stronę 

http://www.sitepoint.com/article/sql-injection-attacks-safe/. 



* Phishing: Phishing to mniejszy problem związany z bezpieczeństwem witryny, ale ma kluczowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Czynność fałszowania polega na tym, że osoba udaje, że 

jest kimś innym, aby skorzystać z tej osoby, a wyłudzanie informacji jest metodą przeprowadzania 

takich ataków. Phishing jest bardzo często spotykany w Internecie w postaci oszustw, które próbują 

wyłudzić pieniądze od ludzi za pośrednictwem poczty e-mail lub witryny skonfigurowanej tak, aby 

wyglądały i działały identycznie jak inne, aby zachęcić użytkowników do wprowadzania poufnych 

informacji, takich jak nazwy użytkowników i hasła. Jeśli zauważysz, że ktoś inny próbuje w ten sposób 

wykorzystać użytkowników, powinieneś uświadomić użytkownikom, że istnieje podróbka i 

skontaktować się z gospodarzem fałszywej witryny internetowej lub ICANN (która rozstrzyga spory z 

nazwami domen), aby podjąć działania w celu zlikwiduj witrynę naśladowców. O ile artyści oszustwa 

istnieją zarówno w trybie online, jak i offline, nadal można zrobić wszystko, aby chronić 

odwiedzających. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłudzania informacji, w następującym 

artykule w Wikipedii można znaleźć wiele użytecznych informacji: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing. 

* Brute force attacks: Zasadniczo atak typu brute force jest metodą próbą ominięcia zabezpieczeń lub 

wpływu na witrynę poprzez powtarzanie powtarzającego się zadania za każdym razem, gdy próbuje się 

osiągnąć cel, na przykład próbując ominąć zabezpieczenia witryny przy użyciu słowników wspólnych 

haseł. W tym ataku konto kogoś, kto nie ma stałego hasła, może zostać naruszone. Na szczęście hasło 

"brutalne życie" ataki są dość rzadkie ze względu na czas, którego wymagają, a większość serwerów i 

procesów logowania ma przeciwko nim metody ochrony. Innym bardzo znanym rodzajem ataku typu 

brute force, który wciąż jest bardzo powszechny, jest atak typu odmowa usługi (DoS lub DDoS). W tym 

ataku jedyną intencją złego faceta jest zaniechanie witryny poprzez wysyłanie tysięcy żądań 

dotyczących stron, podkreślanie serwerów i zmniejszanie przepustowości do momentu, aż witryna 

stanie się zbyt wolno odwiedzana, nastąpi awaria serwera lub Twoja witryna usunięty, ponieważ 

przekracza limit przepustowości. Aby uzyskać więcej informacji i porad dotyczących zapobiegania, 

przeczytaj artykuł w Wikipedii pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-ofservice_attack. 

 



Jak mogę poprawić swoją stronę? 

Jeśli stworzyłeś stronę internetową podczas pracy z tekstem, powinieneś na tym etapie mieć coś, co 

wygląda i działa świetnie. Celem było wyposażenie was w umiejętności, które każdy projektant od 

początkujących do profesjonalnych powinien brać pod uwagę przy tworzeniu stron internetowych, od 

planowania i pisania treści w pierwszych rozdziałach, które pomagają skupić cel witryny, do rozdziałów 

dotyczących budowania i debugowania projektuje za pomocą HTML, CSS, i na podstawowym poziomie, 

skryptowanie, aby rzeczywiście wprowadzić plan w działanie. Oczywiście, podczas gdy wiele osób 

popełnia błąd polegający na tym, że historia kończy się po uruchomieniu witryny, nadal istnieją pewne 

przydatne sposoby, aby zwiększyć szanse na to, że Twoja witryna zostanie zauważona i wykonana w 

taki sposób, aby każdy, kto ją spotkał, Twoja strona będzie bardziej skłonna do powrotu. W następnym 

rozdziale zajmiemy się kwestią pozyskania osób z Twojej witryny w pierwszej kolejności poprzez 

optymalizację marketingu i wyszukiwarek, ale na razie musimy skupić się na kilku ulepszeniach, które 

możesz wprowadzić do swojego kodu i projektu, aby pomóż większej liczbie osób czerpać korzyści z 

Twojej strony, włączając w to udostępnianie swojej witryny, aby wzbogacić ogólne wrażenia 

użytkownika. 

W tej części omówimy następujące tematy: 

* Znaczenie udostępniania Twojej strony dla niepełnosprawnych użytkowników 

* Poprawianie witryny za pomocą wzorców projektowych i testów użyteczności 

* Używanie specjalnie zaprojektowanych mikroformatów, metadanych i kanałów syndykacyjnych 

Dostępność ze zwinnością 

Prawdopodobnie zastanawiasz się, o ile lepszy jest twój kod, biorąc pod uwagę, że postępujesz zgodnie 

ze standardami i semantyką sieci, najlepiej jak potrafisz. Cóż, nie wszystko, co wpływa na wrażenia 

użytkownika, sprowadza się do tego, jak dobrze kod został wyprodukowany. Zawsze pojawią się 

problemy, które pojawią się, gdy ktoś pojawi się w Twojej witrynie i nie będzie mógł uzyskać dostępu 

do wszystkich Twoich treści w wyniku pewnych potrzeb lub ograniczeń danej osoby, co ostatecznie 

będzie powodować problemy z uruchomieniem użytkownika po drodze. Na przykład osoby niewidome 

przeglądają Internet za pomocą wyspecjalizowanych programów; użytkownicy niedowidzący mogą być 

częścią Twojej witryny tak samo jak wszyscy inni, o ile upewnili się, że nie ma dla nich żadnych 

przeszkód. Oczywiście, na tym etapie nie będziesz wiedział, jakie są problemy, więc kontynuuj czytanie, 

aby dowiedzieć się, jak skutecznie poradzić sobie z tym tematem. Dodatkowo możesz wprowadzić 

niezbędne zmiany w swojej witrynie, gdy dowiesz się o tych czynnikach, aby to zapewnić twoja strona 

działa dla jak największej liczby osób, co jest ostatecznym celem każdej witryny. 

Co to jest dostępność? 

Dostępna strona internetowa to taka, która działa dla jak największej liczby osób, bez względu na 

jakąkolwiek niepełnosprawność lub czynnik, który może utrudnić ich przeglądanie. Kiedy mówię o 

dostępności w tej książce, mam na myśli nie tylko udostępnianie witryny osobom, które mogą mieć 

problemy z odwiedzeniem Twojej strony, ale także z przeglądarkami internetowymi, wyszukiwarkami, 

a nawet alternatywnymi metodami przeglądania, takimi jak telefony komórkowe. Jest wielu ludzi, 

którzy używają innego sposobu dostępu do sieci, a gdy nie możesz zaspokoić wszystkich potrzeb, biorąc 

pod uwagę następujące informacje, możesz znacznie ułatwić życie swoim gościom. - Wszyscy wiemy, 

jak frustrujące może być, gdy strona internetowa nie działa tak, jak stwierdza. Dostępność jest ściśle 

związana z użytecznością, ponieważ koncentruje się przede wszystkim na próbach 



poprawić ogólne wrażenia użytkownika (użyteczność to coś, co omówimy w dalszej części tego 

rozdziału). Mają jednak swoje różnice: dostępność ma tendencję do sprawdzania, czy witryna jest 

dostępna, podczas gdy użyteczność koncentruje się bardziej na tym, jak można poprawić sytuację. 

Ważne jest, aby wiedzieć, że dostępność nie jest czymś, co może mieć 100% wskaźnik sukcesu; Każdy 

warunek dostępności ma swoje własne unikalne elementy, a ponieważ nie ma dwóch osób dotkniętych 

tym samym problemem, należy zachęcać do elastyczności, a nie dążyć do całkowitej równości. 

Wspólne mity 

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić przy podejmowaniu kwestii dostępności jest obalenie mitu, który 

istnieje obecnie w Internecie: wielu ludzi błędnie zakłada, że bardzo niewiele osób niepełnosprawnych 

korzysta z Internetu. Ten mit musi zostać wyjaśniony, ponieważ jest to fałszywe oświadczenie, które 

zostało uwiecznione przez tych, którzy naprawdę nie rozumieją zakresu problemu, który dotyka 

codziennie miliony ludzi. Weźmy, na przykład, ślepotę barw w stanie zdrowia; projektant stron 

internetowych musi upewnić się, że osoby, których to dotyczy, rzeczywiście widzą witrynę. Będąc 

kolorami czerwonym / zielonym, mogę powiedzieć, że zdarzały się sytuacje, w których nie byłem w 

stanie odczytać treści na stronie internetowej, ponieważ nie potrafiłem oddzielić niektórych odcieni 

koloru; ze względu na niski kontrast między niektórymi kolorami tekst stał się niemożliwy do 

odczytania. Stan chorobowy, taki jak ślepota barwna, dotyka codziennie dużą liczbę osób (niektóre 

statystyki mówią nawet o 7% populacji). Biorąc to pod uwagę i włączając go wraz z różnymi innymi 

niepełnosprawnościami, które mogą wpływać na to, jak ktoś może korzystać z Twojej strony, 

niepełnosprawność nie jest po prostu czymś, z czym musi uporać się mniejszość ludzi. Prawda jest taka, 

że większość ludzi ma coś, co może hamować ich doświadczenia, nawet jeśli ich warunki medyczne są 

niczym innym jak krótkowzrocznością, co może utrudniać im czytanie małych pism na ekranie. Należy 

o tym pamiętać, tworząc strukturę, styl i zachowanie swojej witryny; Ważne jest, aby wziąć pod uwagę 

fakt, że miliony ludzi mogą mieć specjalne wymagania, aby móc odwiedzić twoją stronę, a nie wszystkie 

z nich będą natychmiast oczywiste dla zwykłego człowieka. Te osoby mogą stać się częścią Twojej 

rodziny online, więc powinieneś poświęcić czas, aby dowiedzieć się, czego potrzebują i jak ich potrzeby 

może zostać spełniony (na przykład, upewniając się, że kolory tekstu nie są słabe w tle) i upewnić się, 

że robisz wszystko, co możliwe, aby Twoja strona była jak najbardziej zbalansowana. Innym 

powszechnym mitem jest punkt cenowy. Wiele osób uważa, że wdrożenie przystępnej strony 

internetowej to kosztowna sprawa, która wymaga wiele czasu i energii, aby wprowadzić ją w życie. To 

prawda, że adaptacja istniejącej strony internetowej (zwłaszcza jeśli zawiera tysiące stron) może być 

droga i dość niepraktyczna. Jednak dla przeciętnego człowieka, takiego jak Ty, który chce stworzyć 

normalną stronę internetową, na etapie pisania stron i składni, udostępnienie strony internetowej jest 

prostym i niedrogim procesem. Ostatecznie wystarczy przestrzegać kilku standardów, przeprowadzić 

kilka testów, wprowadzić drobne poprawki i upewnić się, że kod jest prawidłowy. Warto również 

pamiętać, że koszt nieosiągnięcia może być znacznie większy, jeśli wynik Twojej strony nie działa dla 

osób niepełnosprawnych, zmniejsza liczbę osób, które mogą odwiedzać Twoją stronę i przeglądać ją. 

Również biały jesteśmy na ten temat, zauważmy, że dostępność to nie tylko kwestia radzenia sobie z 

niepełnosprawnością. Mnóstwo osób bez niepełnosprawności, ale wciąż może znaleźć solidne korzyści 

w twoich próbach uczynienia twojej strony bardziej dostępną. Weźmy pod uwagę, na przykład, stały 

wzrost liczby osób starszych korzystających z internetu. To fantastyczne, że jest tam mnóstwo 

srebrnych surferów, ale niestety, wraz z wiekiem pojawia się zwiększony wskaźnik widzenia 

wieżowego, artretyzmu i innych problemów, które ułatwiają dostęp. Istnieje wiele mitów na temat 

dostępności. Zawsze znajdą się ludzie, którzy nie dbają o swoich gości, ale mam nadzieję, że nie jesteś 

wśród nich. Poświęć trochę czasu na sprawienie, aby Twoja strona internetowa była jak najbardziej 

radosna dla osób, które mogą potrzebować dodatkowej pomocy od czasu do czasu. 



 

Korzyści z dostępności 

Teraz, kiedy już wiesz, czym jest dostępność i jej znaczenie, chcesz wiedzieć, jakie są korzyści dla Ciebie. 

Białe wiele osób i firm z przyjemnością wdroży dostępność, ponieważ poprawia to jakość ich odwiedzin, 

niektórzy ludzie mają opinię, że jeśli to dla nich działa, to co z tego, że inni nie mogą z niego korzystać? 

Oczywiście, przekonanie niektórych osób jest wręcz niemożliwe, a inni mogą sądzić, że twoja strona 

będzie doskonale bez żadnych udoskonaleń. Należy jednak przyjrzeć się poniższym informacjom na 

temat wyników dobrej dostępności i jak to może radykalnie zmienić różnicę, którą można zmierzyć w 

ogólnym sukcesie witryny internetowej, gdy zostanie ona opublikowana w Internecie. Korzyści z 

przystępnego projektowania stron internetowych mogą być ogromne. Jeśli jesteś w trakcie budowania 

strony internetowej, na której zamierzasz sprzedawać rzeczy, upewniając się, że Twoja strona 

internetowa jest dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców, dajesz sobie szansę, że możesz coś 

sprzedać (w końcu trafiasz na 500 osób twój sklep jest lepszy niż 400). Skupianie się na zarabianiu 

pieniędzy nie jest tak naprawdę jedną z głównych trosk dla przeciętnej osoby, która chce stworzyć 

stronę internetową, ale warto również zauważyć, że twoje imię i marka niesie ze sobą podstawę 

twojego publicznego apelu. Kiedy pokazujesz odwiedzającym, że masz zamiar poradzić sobie z 

problemami wynikającymi z korzystania z Twojej strony internetowej, powierzą ci swój czas i promocję 

ustną. W rezultacie możesz zaobserwować wzrost liczby odwiedzin lub być może więcej osób, które 

chciałyby pomóc Twojej witrynie stać się lepszym miejscem. Oczywiście wiele z tych korzyści opiera się 

na teorii. Jak produkujemy stronę internetowym od podstaw, upewniając się, że strony są dostępne, 

zostanie wykonana z przesunięciem w celu zmniejszenia szans, że problemy mogą wystąpić w 

przyszłości. 

Urządzenia wspomagające 

Być może zastanawiasz się, w jaki sposób osoby niepełnosprawne przeglądają Internet. Sytuacja jest 

dość złożona i chociaż dostępnych jest kilka przydatnych technologii wspomagających, niektóre z tych 

produktów są dostarczane z wyjątkowo wysokimi metkami. Użytkownicy Internetu, którzy są 

niewidomi i wymagają czytnika ekranu, mogą na przykład zapłacić dosłownie tysiące dolarów za 

licencję dla pojedynczego użytkownika oprogramowania, które zamienia wszystkie treści dostępne na 

stronach internetowych na wypowiedziane słowa. To sprawia, że zadanie testowania w szerokiej gamie 

urządzeń pomocniczych (aby sprawdzić, czy twoja strona działa w nich) jest raczej trudne! Narzędzia i 

narzędzia opisane w poniższych sekcjach to te, w których możesz znaleźć wiele osób 

niepełnosprawnych korzystających codziennie. 

Czytniki ekranu 

Użytkownicy niedowidzący są jedną z najbardziej zahamowanych grup, jeśli chodzi o przeglądanie sieci. 

Ponieważ nie mogą odczytać informacji dla siebie, tak jak jest wyświetlana na ekranie, używają oni 

produktów znanych jako czytniki ekranu do czytania na głos przez głośniki treści tekstowych 

wyświetlanych w przeglądarce internetowej. Dwoma najpopularniejszymi pakietami czytników ekranu 

dla systemu Windows są JAWS (Job Access With Speech),  oraz Windows-Eyes, które są produktami 

komercyjnymi i dość drogie. Dostępne są bezpłatne i tanie rozwiązania alternatywne, ale mają one 

mniejszą liczbę funkcji i użytkowników. Z tego powodu dyskusyjne jest, czy liczba osób odwiedzających 

Twoją witrynę za ich pomocą będzie wystarczająco wysoka, aby uwzględnić ją podczas testowania 

witryny (chyba że masz dostępne narzędzia). Zasadniczo, oprócz przesyłania tekstu na mowę, czytniki 

ekranu mogą również wyświetlać dane brajlem, które mogą być przydatne dla każdego, kto ma 

odpowiedni sprzęt do korzystania z tej technologii. 



Urządzenia dotykowe 

Białe wiele oprogramowania może pomóc w procesie przeglądania strony internetowej, wiele 

rozwiązań sprzętowych może być wykorzystywanych w celu ułatwienia dostępu. Należą do nich 

klawiatury i wyświetlacze brajlowskie oraz osłony klawiatury i przełączniki (takie jak te uruchamiane z 

mignięciem oczu) dla osób o słabym działaniu silnika i specjalnie zaprojektowanych myszy (takich jak 

pedały nożne). Dla tych, którzy nie mogą korzystać ze standardowej klawiatury i myszy, istnieje wiele 

innych świetnych technologii. Białe narzędzia istnieją, nie należy oczekiwać, że użytkownicy będą 

używać jednego z nich; Koszt wdrożenia części sprzętu dla siebie może być wyższy niż możesz sobie 

pozwolić (jest to niezwykle ważne, aby pamiętać). 

Lupy 

Białe funkcje powiększania i zmiany rozmiaru tekstu w przeglądarce internetowej mają doskonałą 

funkcjonalność do dynamicznego zmieniania rozmiaru elementów, niektóre osoby wymagają 

głębszego zoomowania, niż przeglądarka obsługuje lub chce się skupić na konkretnym elemencie, na 

którym się znajdują. Dla tych użytkowników dostępne są lupy ekranowe, które wykraczają poza 

ograniczenia przeglądarki i umożliwiają osobom niedowidzącym zwracanie uwagi na mały segment 

ekranu, a nie przewijanie strony internetowej o znacznie większej skali. Podobnie jak narzędzia 

dostępu do myszy i klawiatury, niektóre oprogramowanie powiększające jest wbudowane w system 

Windows, ale produkty komercyjne zawierają więcej funkcji, takich jak inwersja kolorów i wygładzanie 

czcionek. 

Przeglądarki tekstu 

Podczas gdy większość przeglądarek korzysta z graficznego interfejsu użytkownika, niektóre 

przeglądarki są oparte na tekście lub mają ograniczone możliwości wizualne. Odgrywają one istotną 

rolę w sprawdzaniu dostępności twojej strony internetowej, ponieważ usuwają cały styl i zachowanie, 

pozostawiając cię w swojej witrynie jego najczystszy i najprostszy format. Nawet do dziś przeglądarki 

tekstowe nadal mają dedykowanych użytkowników, choć są znacznie mniejsze niż jakikolwiek inny typ 

przeglądarki internetowej (na przykład przeglądarki mobilne). Jedną z najpopularniejszych 

przeglądarek tekstowych wciąż w powszechnym użyciu jest Lynx, który jest darmowym produktem do 

pobrania i używania 

Myszka i klawiatura 

Wbudowany w system operacyjny jest kilka narzędzi, które zwiększają dostępność zarówno 

przeglądania Internetu, jak i korzystania z komputera. Funkcje systemu Windows, takie jak klucze 

filtrów, klawisze samoprzylepne, klawiatura ekranowa, klawisze przełączania, narratory, klawisze 

opóźnienia, systemy o wysokim kontraście, czujniki dźwięku, opóźnienie wyboru i klawisze myszy - 

wszystkie odgrywają rolę w zapewnieniu, że użytkownicy mogą korzystać z przeglądarki internetowej 

skutecznie i dlatego przeglądaj swoją witrynę z łatwością. Ponieważ w Twoim systemie operacyjnym 

dostępnych jest wiele narzędzi do obsługi myszy i klawiatury, możesz się z nimi obejść, aby sprawdzić, 

w jaki sposób ich wykorzystanie może przynieść korzyści osobom z problemami z dostępnością podczas 

odwiedzania witryny, którą wyprodukowałeś. W systemie Windows narzędzia te można znaleźć w 

Centrum ułatwień dostępu w systemie Vista lub "Opcje ułatwień dostępu" w systemie XP i można z 

nich korzystać bezpłatnie. Pamiętaj jednak, że te narzędzia mogą pomóc w dostępie, ale nie usuwają 

podstawowych przyczyn problemów w witrynie. 

Rozpoznawanie mowy 



Wspomnieliśmy już o oprogramowaniu odczytującym tekst na ekranie i przekształcającym go w mowę 

dla osób z wadami wzroku. Następnie przyjrzymy się urządzeniom rozpoznawania mowy, które 

pozwalają osobom, które nie mogą korzystać z myszy lub klawiatury (lub tym, którzy chcą poczuć się 

jak w raporcie mniejszości) rozmawiać z komputerem i wydawać polecenia głosowe. Rozpoznawanie 

mowy jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów oprogramowania dostępowego, a 

udoskonalenia w zakresie rozpoznawania mowy i akcentów (w szczególności) sprawiły, że to narzędzie 

stało się czymś, co można wykorzystać niezawodnie podczas przeglądania i uczestniczenia w sieci. 

Narzędzia przeglądarki internetowej 

Same przeglądarki mają zróżnicowaną liczbę przydatnych poprawek dotyczących dostępności, które 

można wykorzystać do poprawy czytelności zawartości witryny. Niektóre z funkcji, jakie możesz znaleźć 

w przeglądarce dla niepełnosprawnych użytkowników, obejmują wybieranie niestandardowych 

arkuszy stylów, odczytywanie ekranu (Opera), automatyczne wypełnianie informacji i oczywiście 

standardowe funkcje powiększania i zmiany rozmiaru tekstu. Chociaż funkcje dostępności między 

poszczególnymi przeglądarkami są różne, Mozilla Firefox jest godna wzmianki dzięki dodatkowemu 

wsparciu i prawie nieskończonej możliwości rozszerzenia o dodatkowe funkcje ułatwień dostępu, które 

mogłyby pasować do komercyjnych produktów. Mimo to nie należy eliminować przeglądarek takich 

jak Internet Explorer, ponieważ mają one swój własny podstawowy zestaw funkcji ułatwień dostępu 

Problemy z dostępnością 

Ludzie mają różne rodzaje niepełnosprawności, które istnieją i nie wszystkie z nich można łatwo 

wykryć, a niektóre z nich zostały zapomniane przez autorów stron internetowych i treści. Kiedy 

rozmawiałem z tobą o pisaniu twoich treści, rozmawialiśmy o znaczeniu empatii wobec twoich gości, 

a to nigdy nie jest prawdą, niż gdy próbujesz upewnić się, że twoja strona działa dla publiczności o 

różnych umiejętnościach. Kiedy przeglądasz swoją witrynę w przeglądarce, pomyśl tylko, jak może 

wpłynąć na kogoś z chorobą lub niepełnosprawnością, gdy próbujesz skorzystać z oferty Twojej 

witryny. Być może możesz nawet spróbować replikować takie same warunki przeglądania, na przykład, 

wyłączając monitor, aby sprawdzić sytuację, jaką może mieć użytkownik niedowidzący, gdy używasz 

jako przeglądarki głosowej. Następnie możesz sam przekonać się, jak trudny i łatwy jest twój projekt  

nawigacji i czy istnieją rzeczy, które według ciebie mogą się poprawić w miarę upływu czasu. 

Różne stopnie 

Pierwszą rzeczą, którą musimy ustalić na temat różnych rodzajów potrzeb w zakresie dostępności, 

które mają użytkownicy, jest wpływ na użytkowników na różnych poziomach. Tak jak powinieneś 

zauważyć, że osoby z wadami wzroku mogą mieć całe spektrum różnych warunków, różny stopień 

utraty wzroku i być dotkniętym w wyjątkowy sposób, powinieneś także pamiętać, że nie każda 

niepełnosprawność jest trwała. Na przykład osoby, które doznały wypadków samochodowych, mogą 

stracić możliwość korzystania z kończyn przez krótki okres, dopóki nie przejdą przez fizykoterapię. Ci 

użytkownicy będą potrzebować adaptacji tylko do momentu, kiedy w pełni się wyleczą, podczas gdy 

osoby, które utraciły funkcje ruchowe od urodzenia, najprawdopodobniej odkryją, że ich potrzeby 

budzą niepokój w ciągu całego życia. Kiedy korzystasz z informacji w poniższych sekcjach, musisz starać 

się uwzględniać różne zmienne, które mogą utrudniać korzystanie z Internetu przez 

niepełnosprawnych użytkowników i zapewnić, że twoja witryna może być używana z narzędziami, z 

których codziennie korzystają w celu uzyskania dostępu do Internetu. Chociaż nie oznacza to, że 

powinieneś używać każdego oprogramowania dostępnego na naszej planecie, jakkolwiek zaczynasz, 

być może warto przyjrzeć się zakresowi oprogramowania, które istnieje, ale możesz spróbować i mieć 

trochę zabawy eksperymentowania z tym, jak ktoś z ograniczoną kontrolą wzroku lub silnika lub inny 

warunek może korzystać z Internetu. Jeśli, na przykład, wyłączysz monitor i spróbujesz użyć czytnika 



ekranu w swojej witrynie, możesz lepiej docenić potrzeby innych osób, a dzięki temu zobaczysz 

potencjalne obszary wymagające poprawy, które oznaczą, że nikt, kto przychodzi do Twojej witryny 

będzie niemile widziane. 

Fizyczny 

Najczęstsze rodzaje problemów związanych z dostępnością, które należy wziąć pod uwagę podczas 

tworzenia witryny internetowej, to potrzeby fizyczne. Ktoś, kto korzysta z wózka inwalidzkiego, 

oczekuje, że będzie mógł wejść do sklepu, aby kupić towary, a użytkownicy oczekują, że ta sama zasada 

zostanie zastosowana w sieci. Oczywiście użytkownik wózka inwalidzkiego niekoniecznie musi mieć 

problemy z korzystaniem z komputera; duża liczba fizycznych problemów może bezpośrednio 

komplikować kwestię przeglądania strony internetowej. 

Następujące potrzeby dotyczą tej grupy pod względem dostępności: 

* Wizualnie: Osoby z wadami wzroku, od pełnej i częściowej ślepoty po ślepotę barw, a nawet bliskie i 

dalekowzroczne, mogą mieć trudności z przeglądaniem witryny. Wtedy też osoby, które miały operacje 

na ich oczach (na przykład na zaćmę) mogą mieć trudności. Zapewnienie, że witryna używa 

kontrastujących kolorów, dużych widocznych ikon i trudnych do odczytania treści działa w czytnikach 

ekranu (text-tospeech programów) i jest jasny i nie mylący, wszystko to pomoże zapewnić, że osoby z 

tej grupy nie zostaną odrzucone przez twoją stronę internetową. 

* Aural: Ludzie cierpiący na głuchotę, szumy uszne i inne powiązane zaburzenia słuchu mogą nie być w 

stanie skorzystać z multimediów lub audio, które zapewniasz. Upewnienie się, że multimedia są dobrze 

opisane, zawiera napisy, jeśli są one odpowiednie, a transkrypty tekstowe zagwarantują, że osoby, 

które nie słyszą dobrze, będą mogły codziennie komunikować się ze swoją witryną. 

* Mowa: Większość witryn internetowych nie zawiera danych wejściowych do wypowiadania się. Jeśli 

jednak zamierzasz świadczyć usługi telefoniczne na swojej stronie internetowej (dobry pomysł, jeśli 

oferujesz towary i usługi), możesz również zapewnić inne formy kontaktu, takie jak poczta 

elektroniczna, dla osób, które mają problemy z mową. Na przykład niektórzy użytkownicy Twojej 

witryny mogą jąkać się lub być niemy lub mogą mówić po angielsku jako drugi język lub mieć trudne 

do zrozumienia akcenty. 

* Silnik: Utrata ruchu jest częstym problemem. Na przykład ludzie z paraplegią lub innymi rodzajami 

porażenia, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, porażeniem mózgowym, zapaleniem 

stawów, mimowolnym ruchem (drżenie lub skurcze) i powtarzającymi się uszkodzeniami związanymi 

ze szczepem mogą mieć ograniczoną mobilność, która wpływa na sposób korzystania z komputera. 

Również osoby po udarze mózgu lub osoby po zawale serca, osoby, które powracają do zdrowia po 

urazach kończyn (poddawanych fizjoterapii), ogólny brak koordynacji, a nawet osoba ze złamaną ręką 

mogą doświadczać ograniczeń ruchowych. Dzięki dodawaniu linków do większych obszarów kliknięcia, 

do osiągnięcia minimum niezbędna jest minimalna liczba naciśnięć klawiszy lub ruch myszy coś, czego 

pragniesz, i stosując się do konwencji, aby zmniejszyć zamieszanie, dajesz osobom z ograniczonym 

ruchem lepsze wrażenia. 

* Drgawki: na światłoczułe epileptyki lub osoby cierpiące na inne typy napadów mogą poważnie 

wpływać obrazy na ekranie i multimedia. Upewniając się, że nie ma niczego, co miga gwałtownie, 

możesz zmniejszyć ryzyko, że Twoi goście będą mieli ataki ze strony wizualnych elementów Twojej 

witryny. 

* Techniczne: Ludzie nie są jedynymi, którzy mogą cierpieć problemy z dostępnością! Komputery mogą 

również mieć problemy. Weźmy na przykład urządzenia mobilne; z ograniczoną obsługą języków w 



sieci i mniejszą przestrzenią wizualną do wyświetlania zawartości witryny, mają własne upośledzenia. 

Również dostępna przepustowość i szybkość ładowania strony internetowej mogą mieć fizyczny wpływ 

na dostępność witryny. Upewniając się, że jesteś stroną internetową działa na wielu różnych 

urządzeniach, a przeglądarki mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów wynikających z 

korzystania z tych platform. 

* Zdrowie: osoby cierpiące na schorzenia psychiczne, takie jak schizofrenia lub cierpiące na skutki 

uboczne leków (takie jak te z etykietami "nie obsługują ciężkich maszyn") mogą cierpieć z powodu 

fizycznych lub emocjonalnych skutków ubocznych, takich jak drżenie ręki lub niewyraźne widzenie, lub 

mogą być łatwo rozproszone przez multimedialne lub rozpraszające się elementy, takie jak pliki Flash, 

w zależności od charakteru ich warunków. Utrzymując minimalny poziom hałasu w witrynie 

internetowej, pozwala skrócić czas potrzebny do odwiedzenia witryny i poruszania się po niej. Może 

to również wpłynąć na niepełnosprawność emocjonalną 

* Wiek: osoby młode i stare mogą mieć fizyczne problemy z używaniem komputera. Starsi goście mogą 

cierpieć na schorzenia takie jak artretyzm i mogą ograniczać ruch, a młodsi odwiedzający często się 

rozwijają i mogą znaleźć wszystko, czego można się nauczyć. Powinieneś być pewny swoich 

docelowych odbiorców i upewnić się, że kierujesz stronę do swoich potrzeb. 

Intelektualny 

Inną kwestią związaną z dostępnością są potrzeby intelektualne. Podczas gdy większość programistów 

i projektantów zdaje sobie sprawę z problemów wynikających z używania żargonu i złożonego języka 

podczas pisania treści, łatwo jest zapomnieć, że niektórzy użytkownicy witryny nie mogą zrozumieć 

witryny z innych powodów, które mogą nie być tak łatwo rozpoznawane. lub z którymi należy sobie 

poradzić, zwłaszcza jeśli witryna jest skierowana do określonej niszy odbiorców. 

Następujące potrzeby dotyczą tej grupy pod względem dostępności: 

* Poznawcze: ludzie mogą mieć warunki, które wpływają na ich pamięć krótkotrwałą i mogą ograniczać 

ich percepcję, logikę, umiejętności praktyczne lub umiejętności rozwiązywania problemów. Przykłady 

takich stanów obejmują chorobę Alzheimera, demencję i amnezję. Nawet ci z nas, którzy po prostu nie 

mogą dobrze zapamiętać rzeczy, mogą odczuć skutki poznawcze niepełnosprawnych! Udostępniając 

wizualne wskazówki w swoim projekcie, zgodnie z konwencjami, używając przyjaznych zakładek i 

posiadających przyjazne adresy URL, możesz pomóc tym, którzy nie są w stanie przywołać informacji, 

by z łatwością korzystać z Twojej witryny. 

* Lingual: Jaki język mówi osoba nie jest niepełnosprawny, ale nadal może być problem z dostępnością 

należy wziąć pod uwagę. Podczas gdy angielski jest głównym językiem używanym w Internecie i na 

całym świecie, jeśli zamierzasz oferować treści lub usługi tym, którzy nie pochodzą z narodów 

mówiących po angielsku, powinieneś zapewnić tłumaczenia na ich korzyść. 

* Nauka: Niepełnosprawność, taka jak analfabetyzm i dysleksja, może uniemożliwić odwiedzającym 

dostęp do Twojej witryny. Niektóre osoby z problemami z nauką są sfrustrowane lub przygnębione, 

próbując zrozumieć trudne koncepcje, zwłaszcza jeśli się zdezorientują. Aby pomóc tym 

użytkownikom, na przykład, podczas nazywania sekcji witryny, nie używaj mylących lub 

wprowadzających w błąd terminów lub żargonu; Dzięki temu odwiedzający nie mogą określić, gdzie 

kliknąć, aby znaleźć to, czego potrzebują. 

* Edukacja: ludzie pochodzą ze wszystkich dziedzin życia. Podczas gdy niektórzy mogli pójść na studia 

i zdobyć stopnie naukowe, wiele osób przegląda Internet z ograniczonym zestawem doświadczeń i 

wiedzy; na przykład niektóre są nowością w koncepcji komputerów (zwłaszcza małych dzieci lub 



starszych pokoleń). Jeśli chcesz, aby Twoja witryna była atrakcyjna dla jak najszerszego grona 

odbiorców, powinieneś zrobić to, o czym wspomniałeś w innych grupach i utrzymuj rzeczy proste! 

Podczas gdy brak wykształcenia nie jest niepełnosprawnością, z pewnością może powstrzymać rozwój 

użytkownika za pośrednictwem strony internetowej. 

Emocjonalny 

Potrzeby emocjonalne i psychiczne twoich gości są tak samo ważne jak inne w tym procesie, choć 

często są pomijane, ponieważ próba interpretacji tych potrzeb jest trudna, a czasami społeczeństwo 

ma negatywne postrzeganie osób z takimi potrzebami. Nawet jeśli twoi odwiedzający nie odczuwają 

znacznej niepełnosprawności w sposobie, w jaki się pojawiają lub myślą, ich emocjonalne i psychiczne 

stany mają znaczenie w atrakcyjności i funkcji twojej strony, ponieważ frustracja i późniejsze tracenie 

gości to klasyczny przykład tego, jak sprawy mogą wyglądać. źle. 

Następujące potrzeby dotyczą tej grupy pod względem dostępności: 

* Nerwy: ludzie cierpiący na zaburzenia lękowe, stres, fobie, napady paniki i inne formy nerwowości, 

nad którymi mają niewielką kontrolę i mogą silnie odczuwać skutki napotkania błędów. Ten nagły 

przypływ emocji może sprawić, że odwiedzający twoją witrynę zrezygnują, zamiast próbować 

rozwiązać problem lub poprosić o poradę. Niepotrzebny stres może potencjalnie przyciągnąć ruch z 

Twojej witryny, dlatego szybkie rozwiązywanie błędów i wydłużanie czasu sprawności Twojej witryny 

jest niezwykle ważne, i spójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy jesteśmy zestresowani od czasu do czasu! 

* Uwaga: Zwrócenie uwagi odwiedzającego jest niezwykle ważne, zwłaszcza gdy próbujesz przekazać 

informacje. Stany takie jak ADHD (zespół deficytu uwagi / nadpobudliwość) i OCD (zaburzenie 

obsesyjno-kompulsywne) mogą zakłócać ten proces i utrudniać czytanie długich dokumentów. 

Rozbijając informacje i podając różnorodne doświadczenia, możesz zapewnić, że osoby z zaburzeniami 

uwagi będą mogły uzyskać dostęp do Twoich treści. W przypadku osób z kompulsywnym zachowaniem 

należy zadbać o to, aby zadania wpływające na coś ważnego (takie jak polecenie wpisu na blogu) miały 

okna dialogowe z potwierdzeniami, które pomagałyby w powstrzymywaniu błędów lub pomagały, gdy 

ludzie nie mogą się powstrzymać przed naciśnięciem przycisku "usuń", aby zobaczyć, co się stanie. 

* Zachowanie: elementy zachowania mogą bezpośrednio wpływać na dostępność twoich informacji; 

tylko raczej niż zachowanie twoich gości, to bezpośrednio implikuje sposób, w jaki wyrażasz siebie. 

Przykładowo, Chiny to kraj, który blokuje witryny uważane za wysoce kontrowersyjne lub 

zniesławiające, więc oczywiście wiele osób może nie być w stanie odwiedzić twojej witryny, jeśli nagle 

zostanie dodane do listy blokowania "świetnej zapory ogniowej". wielu rodziców decyduje o tym, jakie 

witryny mogą odwiedzać dzieci, więc jeśli chcesz mieć witrynę przyjazną rodzinie, musisz mieć wysoki 

poziom kontroli jakości nad tym, co dzieje się w Twojej witrynie. 

Społeczny 

Wraz z rozwojem sieci społecznościowych i interakcji, potrzeby społeczne odwiedzających stały się 

czymś, co należy rozważyć dla doradców ds. Dostępności. Potrzeby społeczne nie są czymś, co wielu 

ludzi kojarzy z niepełnosprawnością, ale są one fundamentalne dla dostępności strony internetowej, 

że wszelkie formy interakcji społecznych, w które angażuje się użytkownik, są ukierunkowane na 

przezwyciężenie nieśmiałości lub uczuć, które mogą sprawić, że twoi goście czują się mniej 

zaangażowani twoje usługi. Podczas gdy niektórzy ludzie nie są naturalnie skłonni do uczestnictwa, 

zachęta może mieć znaczenie. Pokonując niepełnosprawność społeczną, możesz zwiększyć swoją 

witrynę, aby utrzymać stałych gości. Następujące potrzeby dotyczą tej grupy pod względem 

dostępności: 



* Wyszukiwanie: dostępność twojej strony internetowej do wyszukiwarek (rzeczy, które przeszukują 

twoją stronę i indeksują wszystko) jest niezwykle ważna dla procesu optymalizacji pod kątem 

wyszukiwarek. Wyszukiwarki mają zazwyczaj ograniczone możliwości pracy z formatami takimi jak 

Flash, dokumenty Microsoft Office i pliki PDF; dlatego ich zdolność do indeksowania i korzystania z 

zawartości witryny w tych plikach może zostać zahamowana. W rezultacie zawsze powinieneś 

oferować alternatywy dla elementów opartych na wtyczkach lub komponentach innych producentów. 

* Interakcja: Osoby nieśmiałe lub mające zaburzenia społeczne mogą mieć problemy z uczestnictwem 

w Twojej witrynie. Niejednokrotnie zachęcanie tych użytkowników do wzięcia udziału w tym procesie 

jest czymś, co wielu programistów traci na znaczeniu, ale stworzenie społeczności, w której ludzie 

mogą być częścią, jest jednym z najlepszych sposobów, w jakie można czasem zamienić zwykłego 

gościa w zwykłego użytkownika. Dając użytkownikom możliwość zachowania anonimowości, chroniąc 

prywatność użytkowników i żądając tylko wymaganych informacji, możesz wyeliminować rzeczy, które 

często sprawiają, że ludzie nie czują się bardziej skłonni do wyrażania opinii lub komentarzy, a nawet 

dołączania do działań na Twojej stronie. 

* Pomoc: poradnictwo to coś, czego wielu ludzi szuka podczas próby wyświetlenia strony internetowej. 

To, co sprawia, że informacja jest dostępna, to potrzeba dokumentacji i pomocy w zapewnieniu 

odpowiedzi na pytania odwiedzających. Na przykład, jeśli Twoja witryna została zbudowana dla 

zespołu rockowego, możesz podać listę najczęściej zadawanych pytań zmniejszyć liczbę wiadomości e-

mail, które ludzie muszą wysłać, lub podać instrukcje zamawiania biletów na swoje występy. 

* Środowiskowy: Istnieją pewne czynniki, które klasyfikuję jako środowiskowe. Są to na ogół miejsca, 

w których cele Twojej witryny mogą kolidować z ludzką moralnością lub ideałami politycznymi, a być 

może nawet kierować do niewłaściwych odbiorców. Pod względem dostępności użytkownicy mogą 

czuć się niekomfortowo, będąc częścią witryny, która jest z nimi w konflikcie ideały, i choć nie jest to 

kwestia niepełnosprawności, podobnie jak wspomniane wcześniej emocjonalne i (do pewnego 

stopnia) elementy intelektualne, ma bardzo ważne miejsce w usuwaniu czynników, które mogłyby 

ograniczyć dostęp do Twojej witryny.  

Powyższa dyskusja obejmuje tylko niewielką liczbę warunków, które mogą przeszkadzać 

użytkownikom w przeglądaniu sieci. Chociaż liczba wymienionych tu warunków może być ograniczona, 

rodzaje potrzeb, które reprezentują, zapewniają dość dokładny obraz rodzajów czynników 

wpływających na użytkowników. Jak najlepiej radzić sobie z tymi potrzebami? Chociaż nie ma prostej 

poprawki dla wszystkich, powinieneś po prostu zrobić kilka podstawowych sprawdzeń, czy Twoja 

witryna może skutecznie korzystać z narzędzi dostępu. Następnie określ, w jaki sposób możesz 

poprawić ogólne wrażenia z zebranych wyników. Na koniec, może spytaj znajomych z 

niepełnosprawnościami (jeśli masz jakieś), grupę osób niepełnosprawnych w twojej okolicy, a może 

nawet osoby niepełnosprawne na forum, jeśli ktoś da ci kilka minut, by wypróbować twoją stronę i 

zaproponować kilka zaleceń. Testowanie dostępności może wydawać się przesadą, jeśli próbujesz 

stworzyć osobistą stronę internetową (w przypadku witryn komercyjnych lub biznesowych będzie to 

niezbędne, o czym mowa w dalszej części tego rozdziału). Jeśli jednak poświęcisz trochę czasu (nawet 

jeśli to tylko kilka minut) na otrzymywanie opinii lub samodzielne wypróbowanie sposobu 

przeglądania, możesz uzyskać cenny wgląd i móc wprowadzać niewielkie zmiany, które w ostatecznym 

rozrachunku sprawią, że będziesz lepiej stronie internetowej. Próba zajęcia się potrzebami osób 

niepełnosprawnych jest czymś, co należy wziąć pod uwagę nie tylko przy podejmowaniu decyzji o 

strukturze strony internetowej, ale także przy dodawaniu stylu i zachowań. Dlatego może warto od 

czasu do czasu powrócić do tego rozdziału, aby kontynuować testowanie; nigdy nie wiesz, co mogłeś 

przegapić! 



Praktyki dotyczące dostępności 

Istnieje wiele praktyk w projektowaniu i tworzeniu stron internetowych, które mogą stanowić pomoc 

lub przeszkodę w zakresie tego, w jaki sposób dostępne strony są dostępne w Internecie. Chociaż 

niektóre z nich zostały wyjaśnione w następnych sekcjach, aby uświadomić Ci, z czym często się 

spotykasz, powinieneś wziąć pod uwagę, że ustalenie, co może być szkodliwe lub skuteczne, zależy 

całkowicie od rodzaju problemu z dostępnością, który ktoś ma. Na przykład ktoś, kto ma słaby słuch 

(lub może po prostu ktoś, kto nie ma dostępu do pary głośników lub słuchawek na komputer) może 

znaleźć napisy, transkrypcje lub napisy na użytecznych filmach, ale to samo może nie dotyczyć 

użytkownika niedowidzącego. Nie pozwól, aby to powstrzymało cię przed udzieleniem odwiedzającym 

opcji. Ci, którzy mogą skorzystać z funkcjonalności, aby im pomóc, często to robią i logiczne jest, że 

pomaganie i ułatwianie życia da odwiedzającym powód do powrotu. Zbadamy następnie, co możesz 

zrobić, aby poprawić dostępność witryny. 

Struktura logiczna 

Jak najlepiej zorganizować swoją stronę internetową dla osób niepełnosprawnych? Jest to jedno 

pytanie, które było ostatnio przedmiotem debaty, szczególnie wśród wielu niedowidzących 

użytkowników czytników ekranu. Białe produkty są fascynujące do nauki i bardzo przydatne, większość 

stron internetowych jest pełna treści i tekstu, który należy przeczytać, aby przeczytać wszystko na 

stronie! Pomyśl tylko, czy za każdym razem, gdy ładujesz jedną ze swoich stron, musisz przeczytać na 

głos całą treść; nawet najszybsi z głośników mogliby znaleźć sobie ból w gardle, spędzając wiele godzin 

czytając każdą drobną informację na stronie (nawet jeśli niektórzy ludzie używający czytników ekranu 

mogą słuchać z zadziwiającymi prędkościami). Debata nad tym, co stanowi strukturę logiczną, 

ostatecznie utworzyła dwa obozy: tych, którzy myślą (jak ja), że dostarczanie treści przed nawigacją 

jest ważne, ponieważ pominięcie nawigacji na każdej stronie jest obowiązkiem, a ci, którzy myślą, że 

zapewniają nawigację przed treścią byłoby lepiej przedstawić użytkownikowi wybory przed 

odczytaniem treści strony. Ponieważ moje osobiste preferencje są zadowalające przed nawigacją, 

wytłumaczę swoje uzasadnienie, dlaczego to najlepiej pasuje do twojej struktury. Jeśli się zgodzisz, ale 

twój szablon ma nawigację jako pierwszy, ponieważ używałeś dołączania po stronie serwera, możesz 

po prostu zamienić zawartość z góry zawartości na niższą na każdej ze stron (na szczęście nie musisz 

tego robić dla każdego z nich). zmiany, które powinieneś wprowadzić, i powinieneś upewnić się, że 

Twój CSS zostanie zmieniony, jeśli będzie to konieczne, aby zapewnić działanie stil projektu). Oto moja 

logika: 

1. Logo: Po pierwsze, kiedy ludzie odwiedzają twoją stronę, chcą wiedzieć dokładnie, gdzie się znajdują. 

Logo powinno pojawić się jako pierwsze w dokumencie (mimo że tag tytułu wyjaśni, gdzie są 

użytkownicy), ponieważ logo zapewnia użytkownikom prostą metodę odnalezienia drogi do domu, jeśli 

się zgubią. W związku z tym logo powinno zawierać link do kotwicy kierujący do strony głównej, a ta 

koncepcja jest bardziej odpowiednia dla wizualnej spójności i oczekiwań użytkowników niż sama 

dostępność. 

2. Wprowadzenie: Wiele osób ma krótkie zdanie opisujące ich witryny i strony. Ze względów 

związanych z ułatwieniami to szybkie wprowadzenie na górze każdej strony pod logo może być 

niezwykle przydatne, aby poinformować użytkowników o stronie, na której się znajdują. Podając te 

informacje, dajesz użytkownikom czytników ekranu możliwość decydowania, czy strona, na której się 

znajdują, jest dla nich odpowiednia (aby tekst był opisowy) bez konieczności czytania całej zawartości 

strony. Korzystając z tych informacji, mogą podjąć kolejną decyzję. 

3. Pomiń łącza: celem odsyłaczy jest wskazanie określonych obszarów strony według ich atrybutów ID. 

Ich istnienie pozwala na łączenie się z nimi za pomocą kotwicy za pomocą tego, co zwykle nazywa się 



fragmentem linku (w zasadzie byłoby to w tym przypadku takie samo jak #navigation). Jeśli kotwica ma 

znak #, po którym następuje identyfikator elementu na tej stronie, po kliknięciu adresu URL 

przeglądarka będzie pomijać treść i zeskocz na dół do dokładnej pozycji tego elementu. Te odsyłacze 

są przydatne dla czytników ekranu, ponieważ pozwalają odwiedzającym pomijać rzeczy pomiędzy nimi 

i rozpocząć czytanie od początku odnośnika fragmentu. 

4. Treść: Jest to dość samo-opisowe; Treść jest unikalnym materiałem na stronę! 

5. Nawigacja: Wolę zapewnić nawigację po treści z dwóch bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, po 

załadowaniu każdej strony w witrynie, czytnik ekranu po prostu powie, na czym polega strona (opisz 

logo), wyjaśnij, na czym polega treść (przeczytaj wstęp), zaoferuj szansę na przejście do linków do 

strony (jeśli użytkownik ma niewłaściwą stronę lub nie jest zainteresowany treścią), a na koniec 

przeczytaj, co jest na stronie. Ta struktura najlepiej odpowiada naturalnemu sposobie, w jaki ludzie 

czytają, czyli przeglądać treść i wybierać tylko te części, które ich interesują. Po drugie, jeśli nawigacja 

znajduje się na dole strony internetowej, po przeczytaniu zawartości czytnik będzie dalej mówić, dając 

użytkownikom opcje miejsc, w których mogliby odwiedzić następne. W schemacie rzeczy ma to sens, 

ponieważ ludzie zwykle chcą iść naprzód, kiedy skończą czytać; częściowo dlatego stopy stały się tak 

popularne. 

Alternatywy tekstowe 

Gdy chcesz, aby Twoja strona była dostępna w jak największym stopniu, jedną z częstych pułapek, 

które ludzie nie rozumieją, jest to, że nie wszystko można przeczytać lub zrozumieć na stronie 

internetowej. Jeśli osoba niewidoma używa czytnika ekranu, aby spróbować zrozumieć witrynę, jest to 

całkiem w porządku, gdy witryna ma dużo tekstu (jak można to tylko odczytać słuchaczowi), ale co się 

dzieje, gdy czytnik ekranu napotka treści który nie jest opisany jako tekst, taki jak obrazy lub animacja 

Flash? Kiedy urządzenie pomocnicze natrafia na coś, co nie ma nic opisowego, po prostu je ignoruje i 

niesie. Jest to niepokojąca myśl dla większości z nas, ponieważ duże fragmenty naszych stron 

internetowych mogą być po prostu niewidoczne dla osób niepełnosprawnych. Przezwycięża się to 

poprzez zapewnienie alternatywnego tekstu (na przykład atrybutu alt w tagach graficznych) w celu 

opisania niedostępnego składnika. Zasadniczo tekst alternatywny musi reprezentować odpowiednik 

niedostępnej treści. Jeśli więc podajesz listę nawigacji opartą na technologii Flash, upewnij się, że 

alternatywna wersja Flash zawiera menu HTML z tymi samymi odnośnikami nawigacyjnymi. Jeśli 

podasz obraz, upewnij się, że atrybut alt zawiera odpowiedni i opisowy tekst. Jako inny przykład, jeśli 

udostępniasz pliki audio, upewnij się, że dostępny jest tekstowy zapis konwersacji. Zapewnienie, że 

twoja witryna ma tekstową alternatywę dla wszystkiego, co nietekstowe, jest prawdopodobnie 

najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla ułatwienia dostępu (i dla odwiedzających), ponieważ 

gwarantuje to, że bez względu na to, co się stanie i bez względu na to, jakie są potrzeby danej osoby, 

możesz być pewien, że mogą przynajmniej "zobaczyć" Twoją witrynę. Większość przeglądarek 

internetowych ma dynamiczną funkcję zmiany rozmiaru zwaną powiększeniem strony lub zmianą 

rozmiaru tekstu. Celem tego narzędzia jest zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru zawartości strony 

internetowej o wartość procentową, dzięki czemu informacje będą łatwiejsze do odczytania. Na 

przykład, użytkownik niedowidzący, który nie jest w stanie czytać małych wydruków, może użyć funkcji 

powiększenia w przeglądarce, aby zwiększyć rozmiar strony, aż będzie odpowiedni dla ich potrzeb. 

Należy zauważyć, że podczas zmiany rozmiaru tekstu będzie (oczywiście) jedynie wprowadzić zmiany 

do tekstu w witrynie przy użyciu ustalonej skali, wykorzystując funkcję strona powiększenia zmieni 

wymiary całego dokumentu i dlatego jest znacznie bardziej użyteczne, jeśli znajdziesz się chcąc uczynić 

rzeczy nieco jaśniejsze. 

 



Pomiń łącza 

Jak wspomniano wcześniej, linki pomijania są ważnymi narzędziami do ułatwiania dostępu, pozwalając 

czytnikom ekranu bezpośrednio uzyskać dostęp do sekcji strony, którą chcą przeczytać bez 

konieczności przeskakiwania między sekcjami w poszukiwaniu żądanej części. I spójrzmy prawdzie w 

oczy, długość niektórych dokumentów w sieci może sprawić, że wyszukiwanie będzie jak znalezienie 

igły w stogu siana. Korzystając z odsyłaczy, najpowszechniejszą konwencją jest posiadanie linku 

zarówno do nawigacji, jak i treści, ale możesz dodać dodatkowe linki; po prostu staraj się, aby lista 

skrótów była krótka 

Nagłówki 

Jeśli spojrzysz na spis treści książki, nagłówki odgrywają ważną rolę jako wizualne separatory dla każdej 

części treści, która jest podzielona na sekcje. Biorąc pod uwagę dostępność, punkt nagłówków ma 

oznaczać znaczniki i znaczenie, na których mogą się skupić czytniki ekranu i inne oprogramowanie 

(patrz Rysunek 9-8). Jeśli podasz przydatne nagłówki, odwiedzający będą mogli dokładniej wskazać 

elementy strony, które chcą przeczytać, a dzięki temu zwiększyć szybkość, z jaką mogą uzyskać dostęp 

do informacji 

Kontrastujące arkusze stylów 

Fina! głównym rozszerzeniem dostępności zajmiemy się tutaj kontrastującym arkuszem stylów. Białe 

pozwalające odwiedzającym na zmianę rozmiaru tekstu, powiększanie, znajdowanie alternatywnych 

tekstów na wszystko i nawigację po stronie internetowej, gdy dodajesz styl do swojego projektu, 

jednym z najczęstszych problemów jest to, że ludzie z poważnymi problemami wizualnymi nie mogą 

czytać Twoja strona internetowa z łatwością (nawet zwiększając rozmiar tekstu). W rezultacie wielu 

twórców przeglądarek internetowych oferuje opcję wyłączenia wszystkich stylów (lub zmodyfikowania 

ich specjalnie). Chociaż ta opcja istnieje w nowoczesnych przeglądarkach, osoby korzystające ze 

starszych przeglądarek mogą nie być w stanie skorzystać z tej funkcji. W związku z tym zaleca się 

podanie alternatywnego arkusza stylów, który usuwa cały kolor i styl (w celu zmniejszenia szumów na 

stronie), lub, co ważniejsze, można zapewnić wersję o wysokim kontraście, w której tekst jest duży, 

kolory są żywe (i niemożliwe do zmylenia), a wszystko wygląda na czyste i rozmieszczone Żółty tekst 

na czarnym tle jest doskonałym przykładem kontrastujących kolorów, które są wyraźnie niemożliwe 

do pogodzenia, co w rezultacie ułatwi czytelnikowi życie. 

Klawisze dostępu 

Spośród wszystkich przydatnych elementów dostępności jednym z najbardziej kontrowersyjnych są 

klucze dostępu. Te potencjalnie przydatne funkcje dostępności istnieją w atrybucie w specyfikacji 

HTML i mogą być umieszczane w linkach kotwicznych. Wartość każdego klucza dostępu będzie literą 

lub częściej liczbą zarejestrowaną dla tego elementu na stronie. Dlaczego chcesz to zrobić? Ideą kluczy 

dostępu jest umożliwienie użytkownikom naciśnięcia kombinacji liter na klawiaturze, aby aktywować 

łącze, a nie po prostu naciśnięcie klawisza Tab, aby przejść od punktu do punktu na stronie. W ten 

sposób dostęp do niektórych stron na stronie internetowej może być znacznie łatwiejszy i bardziej 

atrakcyjny dla odwiedzających. Obsługa klawiszy dostępu została zablokowana z powodu konfliktu 

między sposobem działania między przeglądarkami (ponieważ nie było uzgodnionej kombinacji 

znaków) i wewnątrz czytników ekranu (gdzie skróty klawiaturowe mogą zostać nadpisane). W 

rezultacie W3C przestało ich używać, więc ze względu na przestrzeganie standardów prawdopodobnie 

powinieneś je po prostu zignorować. 

  



Co może pójść źle? 

Udostępnienie witryny wymaga czegoś więcej niż tylko dodawania przydatnych elementów. Musisz 

również upewnić się, że unikasz robienia pewnych rzeczy, które mogą powodować problemy. 

Większość z nich to zdroworozsądkowe rozwiązania, ale być może zdecydowałeś się użyć niektórych, 

takich jak używanie wtyczek, na swojej własnej stronie. Mamy nadzieję, że możesz uniknąć większości 

z poniższych problemów, będąc pragmatycznym przy ich użyciu. Następujące czynniki mogą poważnie 

zahamować dostępność: Przejęcie kontroli nad przeglądarką: Nigdy nie używaj skryptów, aby 

przeglądarka robiła coś, co mogłoby ograniczyć lub przeszkodzić doświadczeniu użytkownika 

końcowego. Wyłączenie kliknięcia prawym przyciskiem, zmiana rozmiaru okna, zamknięcie bez 

pozwolenia i zerwanie przycisku Wstecz są przykładami paskudnych rzeczy, które można zrobić. Białe 

użycie tych metod może wydawać się dobrym pomysłem (np. Ochrona kodu), a wyniki mogą poważnie 

zaszkodzić użytkownikowi. Niektóre badania wykazały, że może to zaszkodzić ruchowi, ograniczyć 

częste odwiedziny, a nawet zatrzymać osoby używające twojego ekranu. Pop-upy: czy jest coś bardziej 

irytującego niż wyskakujące okna? Białe może chcesz zrobić okno na reklamę innej strony lub 

uniemożliwić przekierowanie strony, bardzo niewiele osób może korzystać z okien pop-up teraz, gdy 

wszystkie popularne przeglądarki mają wbudowane blokowanie wyskakujące, a niektórzy ludzie mają 

wyłączone skrypty. W rezultacie, nawet jeśli zdecydowałbyś się skorzystać z okien wyskakujących 

(wbrew mojej radzie), około 90% ludzi raczej nie zobaczyłoby ich, co czyni je bezsensownymi. 

* Nerwowe skrypty: w poprzedniej części kiedy wspomniałem o skryptach, zauważono, że zmuszanie 

ludzi do polegania na włączaniu JavaScriptu jest złym pomysłem, ponieważ nie każdy ma dostęp do 

funkcjonalności skryptów po stronie klienta (lub ma to włączone). Mając to na uwadze, powinieneś 

upewnić się, że Twoja witryna będzie dobrze funkcjonować, gdy JavaScript jest wyłączony. Brak 

scenariusza może zabrzmieć przerażająco, jeśli zbadałeś zabawę, którą można było użyć, ale nie 

powinieneś karać przeglądarek i ludzi, którzy tracą dostęp do technologii. 

* Uzależnienie od wtyczki: Flash, Silverlight i Java mogą być naprawdę niesamowite; pozwalają na 

tworzenie aplikacji, stron internetowych i unikalnie zaprojektowanych komponentów, które mogą 

znacznie wykraczać poza to, co oferują HTML, CSS i JavaScript. Zaleca się jednak, abyś nie polegał na 

nich zbyt mocno (np. Na tworzeniu stron internetowych opartych na technologii Flash). Podobnie jak 

w przypadku skryptów, nie wszyscy mają dostęp do wtyczek, więc polegają na nich może naruszyć twój 

projekt, powodując mieszankę różnych aspektów dostępności, użyteczności i optymalizacji pod kątem 

wyszukiwarek, które szkodzą twojej witrynie! Chociaż niektóre z tych wtyczek mają funkcje ułatwień 

dostępu, które można włączyć, aby zminimalizować problemy, nie są one gwarantowane, więc używaj 

ich z rozwagą. 

* Autoodtwarzanie: Czy przeglądasz internet podczas słuchania multimediów? Jak możesz sobie 

wyobrazić, ostatnią rzeczą, jakiej oczekujesz, słuchając kogoś, kto śpiewa lub rozmawia, to nagle 

wybuchają dźwięki z głośników innych osób podczas surfowania po Internecie. Witryny, które 

automatycznie odtwarzają muzykę bez uprzedniego zapytania użytkownika, powodują nadmierny 

stres i hałas, więc jeśli zdecydujesz się użyć mediów w swojej witrynie, potrzebujesz aby upewnić się, 

że nic się nie rozpocznie bez pozwolenia odwiedzającego. W końcu reakcją większości ludzi na 

niechciany hałas jest opuszczenie strony! 

CAPTCHA 

Wzrost liczby produktów stworzonych specjalnie dla internetu przyniósł wzrost ludzi, którzy chcieli je 

wykorzystać. Jednym z takich przypadków wspólnej egzystencji może być ilość spamu w sekcji 

komentarzy na blogach lub ogłoszeniach zamieszczanych na forach. Jednym z głównych sposobów, w 

jaki ukierunkowany spam indywidualny na szeroką skalę, było wytwarzanie tak zwanych robotów, czyli 



robotów, które działają automatycznie. Te automatyczne roboty przeglądają strony internetowe, 

dodając spam, tworząc konta i robiąc inne niegrzeczne rzeczy na ogromną skalę. Ze względu na rozmiar 

tego problemu stworzono sposób, w jaki można ustalić ludzi i maszyny, zwany CAPTCHA. CAPTCHA 

można zobaczyć na stronie internetowej, na której prezentowany jest obraz złożony ze 

zniekształconych liter i cyfr, i prosimy o wypełnienie tego, co widzisz w polu, aby móc kontynuować. W 

początkowej fazie technologia ta wydawała się pomagać w rozwiązaniu problemu, spamerzy 

bezpośrednio zwrócili atak, tworząc oprogramowanie do identyfikacji postaci przy użyciu tej samej 

technologii, której skaner komputerowy użyłby do przekształcenia obrazu w tekst (optyczne 

rozpoznawanie znaków). W rezultacie CAPTCHA musiała ewoluować, próbując uniknąć ataków z coraz 

większym zniekształceniem postaci i zadawać pytania, co doprowadziło do koszmaru dostępności. 

Nawet najlepsi z nas zostali złapani przez CAPTCHA (zarówno tekstowe, jak i audio) za pomocą tajnych 

i nieczytelnych czeków. CAPTCHA zwykle polega na możliwości wyświetlenia ekranu, aby ustalić, co 

mówi tekst, a ponieważ boty potrafią odczytać atrybut alt elementu, nie może on dostarczyć wersji 

tekstowej kodu. Osoby z wadami wzroku, które wymagają korzystania z czytników ekranu, nie mogą 

zatem korzystać z witryn internetowych, z których korzystają z CAPTCHAs! Mimo że podejmowano 

próby poprawy dostępności, takie jak oferowanie wersji audio (z wykorzystaniem zniekształceń 

dźwięku), problem zniekształceń nadal powoduje wysoką częstotliwość przypadków, w których 

człowiek nie przejdzie testu. CAPTCHA jest nadal wykorzystywany nawet w tych kwestiach, ponieważ 

próbuje rozwiązać problem spamu (jako ciężki i niezdarny, jak może być próba). Niestety, z powodu 

tych osób, które są zainteresowane jedynie autopromocją, jesteśmy w impasie w sieci, w której próba 

zapobiegania spamowi jest walką pod górę i przegraną. Ostatecznie, decyzja o wdrożeniu CAPTCHA 

będzie opierać się na równowadze między spamem (który niestety jest efektem ubocznym sieci), 

funkcjonalnością (jak wiele osób może wchodzić w interakcje) i tym, jak przystępna jest Twoja wola. 

Mówiąc w kategoriach swoich odbiorców, prawdopodobnie lepiej jest unikać CAPTCHA i próbować 

znaleźć bardziej dostępne sposoby na to, aby ludzie wnieśli swój wkład, nie będąc w stanie 

samodzielnie się promować. 

Pisanie oświadczenia o dostępności 

Niektóre strony internetowe decydują się na przedstawienie tego, co jest powszechnie określane jako 

oświadczenie o dostępności, celem takiego dokumentu jest wyjaśnienie, jakie dobre praktyki w 

zakresie dostępności zostały wzięte pod uwagę i jakie środki pomocowe są dostępne, aby pomóc 

osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Chociaż nie wszystkie osoby niepełnosprawne będą czytać 

te informacje, nadal je polecam, ale tylko w celu zapewnienia referencji przyszłym odwiedzającym 

Twoją witrynę, którzy chcą zasugerować, w jaki sposób możesz ulepszyć swoją witrynę. Informacja 

zwrotna jest jedną z najważniejszych i najważniejszych części zarówno badań, jak i rozwoju witryny 

internetowej w czasie. Szczegółowe informacje na temat sposobu przedstawiania oświadczenia o 

dostępności znajdują się w poniższym ćwiczeniu, chociaż to oświadczenie jest tylko przykładem 

niektórych ważnych rzeczy, które powinieneś spróbować uwzględnić. 

Wyprodukowanie oświadczenia o dostępności 

Stworzenie oświadczenia o dostępności jest znacznie łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Naprawdę, 

wystarczy, że dostarczysz proste wskazówki dotyczące rzeczy, które zastosowałeś, aby z korzyścią dla 

odwiedzających i stałych klientów Twojej strony. Mimo że można uwzględnić dowolną liczbę 

elementów, zazwyczaj chcesz, aby Twoje oświadczenie było jak najbardziej proste. Poniższa lista rzeczy 

do uwzględnienia może być dostosowana do własnego procesu tworzenia: 

* Wskaż, czy HTML, CSS i kanały, które produkujesz (takie jak RSS i Atom) są sprawdzane. 



*  Wymień przeglądarki internetowe, w których masz (lub zamierzasz) przetestować twoją stronę, aby 

upewnić się, że działa. 

*  Zwróć uwagę, czy Twoja witryna spełnia standardy dostępności, które wyjaśniono w następnej sekcji. 

* Wyjaśnij, czy udostępniasz arkusze stylistyki o wysokim kontraście lub cieniu dla korzyści 

użytkowników. 

* Zwróć uwagę na wszystkie konwencje, takie jak mikroformaty, które zastosowałeś w swoim 

znaczniku. 

* Powiedz ludziom, jak się z Tobą skontaktować, jeśli nie są w stanie dobrze poruszać się po witrynie. 

Standardy dostępności 

Dostępność stała się ważną rzeczą zarówno w kulturze biznesowej, jak iw głównym nurcie. 

Opracowano różne specyfikacje, w których podano wskazówki, wskazówki i zasady, aby umożliwić 

osobom niepełnosprawnym korzystanie z witryny. Mimo że powinieneś postąpić zgodnie z poniższymi 

specyfikacjami, istnieją uzasadnione czasy, w których możesz uniknąć wprowadzania pewnych 

elementów, aby uniknąć problemów w innym miejscu na stronie. Jednak próba zachowania zgodności 

z normami powinna być priorytetem, a zaliczanie punktów kontrolnych powinno być minimalnym 

standardem dostępności, który zapewniasz. Jeśli pomyślisz o czymś, co poprawi łatwość użytkowania 

witryny, wypróbuj ją i uzyskaj informacje zwrotne od użytkowników. Wszystko, co możesz zrobić, aby 

ułatwić im życie, zachęci ich do ponownego odwiedzenia strony w przyszłości, ponieważ zaufanie 

zostanie zbudowane między wami. Specyfikacje w poniższych sekcjach określają, co należy zrobić, aby 

spełnić zalecenia dotyczące dostępności i są dość długie i dość trudne do odczytania dla osób, które 

dopiero rozpoczynają proces projektowania stron internetowych. Na szczęście istnieje wiele zasobów, 

które pomogą ci opanować podstawowe elementy związane ze spełnieniem specyfikacji i poprowadzą 

cię przez proces. Nie powinieneś się bać albo szukać pomocy z zewnątrz, albo szukać jednego z setek 

artykułów, które rozkładają kroki. Dla odesłania, wszystkie poniższe specyfikacje są w jakiś sposób 

powiązane z WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) i wersją 2.0 tej specyfikacji, która ma z 

pewnością fantastyczną dokumentację; może warto wybrać tę długą, ale wartościową specyfikację, 

aby zapewnić sobie najwyższy poziom dostępności. 

Sekcja 508 

Najbardziej podstawowym standardem prawnym związanym z próbą zachęcania do dostępu do sieci 

jest amerykańskie prawo, o którym mowa w sekcji 508. Ustawa stanowi, że agencje federalne i strony 

rządowe muszą zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji na tym samym poziomie, 

co osoba pełnosprawna, i została wprowadzona, aby pomóc w usuwaniu barier, na które codziennie 

stają osoby niepełnosprawne podczas przeglądania sieci lub korzystania z technologii informatycznych. 

Prawo to odnosi się konkretnie (w części) do wszystkich stron internetowych prowadzonych przez 

departamenty rządowe w Stanach Zjednoczonych, ale zakres problemu dostępności i konieczność 

zapewnienia dostępu do witryny internetowej bez żadnych czynników hamujących sprawił, że Sekcja 

508 jest międzynarodowym wzorzec dla najniższej dopuszczalnej stopy zwrotu dla strony internetowej, 

która chce uważać się za dostępną w podstawowym tego słowa znaczeniu. 

Pas 78 

Podczas gdy sekcja 508 została stworzona dla organizacji rządowych w Stanach Zjednoczonych w celu 

spełnienia podstawowych standardów dostępności, British Standards Institute (BSI) wraz z Komisją ds. 

Praw Osób Niepełnosprawnych (DRC) opublikował przewodnik dobrych praktyk dla spełnienia zaleceń 



dotyczących dostępności dla Wielkiej Brytanii o nazwie PAS 78. W przeciwieństwie do sekcji 508 i 

WCAG (wyjaśnionych dalej), publikacja BSI nie zawiera żadnych punktów kontrolnych, ale nakreśla 

zasady, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcesz mieć pewność, że dostępność jest najważniejsza w 

twojej witrynie. Dokument ten powstał z myślą o kierowaniu nie tylko organów rządowych, ale także 

firm, ponieważ przepisy antydyskryminacyjne w środowisku biznesowym dotyczą zarówno sklepów 

internetowych, jak i stacjonarnych. Mając to na uwadze i stosując prawo dotyczące dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych na różne sposoby na całym świecie, dostępność w biznesie jest koniecznością. 

WCAG 

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) są uważane za branżowy standard 

dostępności. WCAG składa się z pełnej listy punktów kontrolnych; jeśli postępuje się zgodnie ze 

specyfikacją, zwiększa to możliwości twojej strony internetowej do korzystania przez osoby z 

niepełnosprawnościami. Należy zauważyć, że nie każda pozycja na liście kontrolnej dotyczy każdej 

witryny, a niektóre mogą kolidować z innymi zaleceniami dotyczącymi dostępności; dlatego 

powinieneś używać swojego najlepszego osądu. Oczywiście zawsze powinieneś starać się widzieć 

rzeczy od osoby niepełnosprawnej (jak wspomniano wcześniej), a postępując zgodnie z tymi 

wskazówkami, dajesz sobie najlepszą szansę na przekształcenie swojej przyszłej strony w coś, co można 

podziwiać przez wszystkich! Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przestrzegać oryginalnej wersji 

wytycznych, czy też drugiej edycji, zależy ci na tym, ale wersja bardziej realistyczna może lepiej 

zaspokoić potrzeby nowych technologii wspomagających (zwłaszcza, że niektóre z konfliktowych reguł 

z wersji 1.0 zostały rozwiązane). Zgodność z wytycznymi występuje w trzech smakach (nie, nie 

truskawka, czekolada i wanilia); są one wymienione jako zgodność A, AA i AAA, co odpowiada 

poziomom 1, 2 i 3. Oto, jak to działa: Gdy masz wszystkie podstawowe elementy, które musisz 

wykonać, jesteś na poziomie A.  Elementy, które powinieneś podążać, tworzą poziom AA, a elementy, 

które możesz obserwować, to poziom AAA. Brzmi prosto, prawda? Cóż, jak przystępny chcesz być, to 

twój wybór. Wiele osób jest zadowolonych z przestrzegania podstawowego poziomu A, ale niektórzy 

wolą iść na całość i upewnić się, że ich witryna spełnia wszystkie wytyczne (co może być dość trudne 

do wykonania). 

Samuraj 

Z powodu poważnych pułapek w wersji 1.0 WCAG, grupa ludzi, prowadzona przez super-webmastera, 

Joe Clarka, zdecydowała się zrobić dokument erraty, aby dołączyć specyfikację W3C i rozwiązać 

niektóre z konfliktów i problemów związanych przede wszystkim z niedociągnięciami WCAG. Nazwali 

swój projekt Samurai. Ponieważ Samurai ma być aktualizacją specjalnie dla WCAG 1.0, nie powinieneś 

używać WCAG 2.0, jeśli zdecydujesz się przestrzegać erraty dostarczonej przez Samuraja WCAG, 

ponieważ nie są one kompatybilne. 

WAI-ARIA 

Ostatnią specyfikacją, o której warto wspomnieć, jest dostępna bogata aplikacja internetowa (ARIA). 

Ponieważ dopiero zaczynasz swoją przygodę z projektowaniem stron internetowych i do tej pory 

obejmowałeś tylko cudowny świat HTML, powinieneś po prostu pominąć tę specyfikację, aż dojdziesz 

do tworzenia aplikacji internetowych lub głęboko interaktywnej funkcjonalności. Zasadniczo, celem tej 

specyfikacji, jeśli jeszcze nie zgadłeś, jest przyjęcie zasad dostępności (już objętych standardowymi 

witrynami w WCAG) oraz dostarczenie unikalnego zestawu standardów i wytycznych do tworzenia 

aplikacji internetowych i skryptów, które są dostępne dla niepełnosprawni użytkownicy. 

Prawo dostępu 



Standardy dostępności w Internecie mają pierwszeństwo prawne. Powrót do starej sieci, dostępność 

była ostatnią rzeczą w umysłach większości programistów, ale wciąż rośnie świadomość potencjalnych 

konsekwencji prawnych, które mogą wynikać z posiadania strony zdefiniowanej jako niedostępnej. 

Większość krajów ma jakąś formę prawa antydyskryminacyjnego i często te prawa bezpośrednio 

odnoszą się do osób niepełnosprawnych, takich jak Ustawa o Dyskryminacji Niepełnosprawności (ODA) 

i Ustawa o Amerykanach z Niepełnosprawnością (ADA), chociaż te prawa były po prostu w stanie 

umożliwić osobom z różnymi formy niepełnosprawności, aby wejść do miejsc użyteczności publicznej, 

takich jak sklepy detaliczne i budynki rządowe, a nie strony internetowe. Inne przepisy, poza 

rozdziałem 508 i PAS 78, mogą być stosowane w prawie dostępności, takim jak Ustawa o dostępności 

technologii informacyjnej w stanie Illinois (llTAA), ustawa Stanca (włoskie prawo dostępu) i BITY 

(niemiecki akt prawny w sprawie legalizacji bez barier). Białe niektóre z tych przepisów 

antydyskryminacyjnych zostały bezpośrednio przystosowane do uwzględnienia cyfrowych 

odpowiedników lokalizacyjnych, wiele kontrowersji związanych jest z możliwością, że firmy mogą być 

pozywane za stworzenie strony internetowej, która nie jest zgodna z WCAG lub innymi wytycznymi 

dotyczącymi dostępności . W odniesieniu do twojego projektu, nie ma powodu, dla którego 

powinieneś się teraz martwić o bycie pozwanym. Pamiętaj jednak, że dostępność można łatwo wdrożyć 

przy odrobinie wysiłku (zwłaszcza gdy zaczynałeś od zera). Sprawdzenie, czy twoja strona działa dla 

wszystkich, jest korzystne, ale w przypadku osobistych stron internetowych, takich jak ta, którą 

produkujesz, istnieje małe prawdopodobieństwo, że będziesz zobowiązany do przestrzegania norm lub 

praw, o ile nie zamierzasz sprzedawać rzeczy. 

Walidacja dostępności 

Wreszcie, zanim przejdziemy do tematu poprawy struktury za pomocą mikroformatów (ekscytujący 

nowy element tworzenia stron internetowych), muszę krótko wspomnieć o walidacji witryny. 

Sprawdzanie poprawnoś ci witryny to technika przeprowadzana przez zautomatyzowane narzę dzie 

(np. Na stronie internetowej W3C) w celu przejrzenia kodu źródłowego i wskazania błę dów lub 

niespójnoś ci. Chociaż sprawdzanie poprawności jest fantastycznym sposobem na pomoc w usuwaniu 

błędów, należy w tym momencie zdać sobie sprawę, że istnieją także weryfikatory dostępności. 

Niektóre weryfikatory sprawdzają względem standardowych wytycznych dotyczących dostępności, 

takich jak sekcja 508 i WCAG, a niektóre niestandardowe narzędzia wykorzystują własne unikalne 

zestawy standardów. Możesz używać tych narzędzi jako metody upewniania się, że twoja strona nie 

ma podstawowych problemów, ale powinieneś zdawać sobie sprawę z problemów, które mają 

walidatory. Dostępność obejmuje coś więcej niż tylko kod; opiera się na różnych komponentach, z 

których część jest całkowicie ukierunkowana na projekt. Wiele elementów wytycznych dotyczących 

dostępności (takich jak sprawdzanie atrybutów alt na znacznikach graficznych) może być łatwo 

zauważonych przez walidatory, ale często nie mogą potwierdzić bardziej widocznych problemów z 

dostępnością, takich jak kontrasty kolorów i czytelność treści. Te elementy wizualne liczą się jeszcze 

bardziej, jeśli użyjesz komponentów, które oczywiście nie zawierają kodu, który może być sprawdzony, 

podobnie jak te utworzone w Adobe Flash. Podejmując decyzję o zatwierdzeniu witryny, należy używać 

walidatorów jako przewodników, a nie jako metod podawania sobie wszystkiego jasno, ponieważ 

ograniczenia maszyny sprawdzającej witrynę, a nie osobę, są dość oczywiste i ważne. Warto również 

zauważyć, że istnieją różne narzędzia sprawdzania dodatkowych problemów związanych z 

dostępnością, takich jak wizualizacja witryny internetowej w związku z różnymi postaciami ślepoty 

barw, testowanie flashowania, które może mieć wpływ na ludzi z padaczką światłoczułą, testowanie 

szybkości witryny w porównaniu z realistycznymi czasami oczekiwania oraz analizowanie różnych 

rodzajów czytelności, takich jak programy wdrażane w ramach Clear Language and Design (CLAD) i 

Short Measure of Gobbledygook (SMOG) oraz standardowe skale czytelności, takie jak Gunning-Fod, 



Flesch Reading Ease i Flesch-Kincaid. Niektóre przykłady tego typu witryn są wyświetlane na drugiej 

liście punktorów. 

Doświadczenie to wszystko 

Jednym z najszybciej rozwijających się (i moim zdaniem, najciekawszych) obszarów projektowania 

stron internetowych jest użyteczność w sieci. Podczas gdy dostępność ma na celu zapewnienie, że 

każdy może przeglądać twoją stronę internetową (bez względu na to, jakie czynniki hamujące mogą na 

nią wpływać), użyteczność zajmuje się drugą stroną medalu i przygląda się, co dzieje się, gdy ludzie są 

na twojej stronie: Jak mogą korzystać z ich przeglądania? być bardziej przyjaznym? Albo jak możesz 

poprawić sposób, w jaki strona naturalnie płynie? Duża część użyteczności opiera się na testowaniu 

zdolności użytkownika do pomyślnego poruszania się po stronie internetowej poprzez wykonywanie 

pewnych zadań, zdobywanie potrzebnych treści, otrzymywanie informacji zwrotnych, znajdowanie 

problemów i radzenie sobie z nimi w celu upewnienia się, że w przyszłości te same problemy nie 

pojawią się ponownie. Na podstawie wszystkich zebranych badań, jako projektanci, poznaliśmy, co 

sprawia, że dobre i złe praktyki, jakie rzeczy powinny wszystkie strony internetowe, i wiele więcej, 

niektóre z nich są wymienione w poniższych sekcjach. 

Teoria projektu 

Powszechne praktyki pojawiły się w dziedzinie projektowania stron internetowych i wciąż się 

zmieniają. Gdy badałeś inne witryny, aby uzyskać własne pomysły, zauważyłeś prawdopodobnie, że 

wiele różnych witryn ma pewne wspólne cechy - być może umieszczenie logo, określonego stylu stopki 

lub nawet podobnych efektów wizualnych, takich jak ruch projektowy Web 2.0 . Chociaż te wspólne 

elementy mogą wydawać się rozsądnymi wyborami, sztuka uzyskiwania różnych elementów witryny 

internetowej na widocznej i rozsądnej pozycji jest w rzeczywistości nauką samą w sobie. Niektórzy 

ludzie decydują się badać, w jaki sposób strony internetowe szukają życia jako projektanci doznań dla 

użytkowników! Znajdziesz rzeczywiste korzyści, aby zwrócić uwagę na to, jak inni ludzie robią swoje 

witryny, w tym decyzje projektowe, które mają zastosowanie do Twojej strony internetowej, ponieważ 

w miarę jak praktyki projektowe stają się coraz bardziej powszechne, ludzie oczekują, że te elementy 

będą tam obecne. Na przykład logo w lewym górnym rogu będzie łatwiejsze do znalezienia dla gościa 

niż jedno wypchane w innym miejscu na stronie. Dlatego informacje zawarte w poniższych sekcjach 

mogą pomóc w zwiększeniu użyteczności projektu. W teorii projektu istnieją dwa sposoby na 

ulepszenie projektu i dostosowanie go do preferowanych przez użytkowników metod korzystania z 

usług: konwencji dotyczących projektowania i wzorców projektowych. 

Konwencje 

Najpierw przyjrzymy się tematyce konwencji projektowych. Kiedy mówimy o konwencjach 

projektowych, mówimy o elementach wspólnych w witrynie, które spełniają oczekiwania 

użytkowników i zostały przyjęte przez projektantów stron internetowych przez długi czas jako 

nieformalny standard. Jako przykład: po pewnym czasie użytkownicy odwiedzający witrynę oczekują 

paska nawigacji u góry ekranu, więc konwencja będzie taka sama, jak w przypadku innych witryn 

internetowych i uwzględniana w położeniu, w którym użytkownicy oczekują pomocy. czują się szybciej 

w domu; zasadniczo powinni wiedzieć, gdzie wszystko jest bez zbytniego wysiłku. Korzystanie z 

konwencji jest dobrowolne, ale dzięki ich zastosowaniu można zmniejszyć liczbę nieporozumień, które 

powstają, gdy pozycje elementów są nietypowe. Oto kilka przykładów konwencji projektowych: 

* Wezwanie do działania: są to przyciski, które prowadzą do ważnej części witryny, takiej jak nowa 

wersja produktu, formularz kontaktowy, a nawet przycisk Kup teraz, aby zachęcić użytkowników do 

kliknięcia. 



* Abstrakty: Umieszczona u góry strony pod linkami nawigacyjnymi i logo jest krótkim akapitem tekstu 

wyjaśniającym cel strony (jest dobry pod względem dostępności i czytelności). 

* Umieszczenie logo: powszechnie wiadomo, że większość witryn umieszcza swoje logo w lewym 

górnym rogu ekranu; dzieje się tak dlatego, że ludzie odwiedzają witrynę po raz pierwszy. 

* Tagi tytułu: Zapewnienie stronom odpowiednich tytułów stron jest niezwykle ważne; wiele stron 

internetowych używa konwencji następującej po niej nazwy strony i myślnika oddzielonego nazwą 

witryny. 

* Formularze kontaktowe: Wszystkie strony internetowe powinny mieć formularz kontaktowy, 

ponieważ wysyłanie wiadomości e-mail jest najczęstszą metodą, za pomocą której ludzie kontaktują 

się z właścicielem witryny. 

* Stopki: w dzisiejszych czasach stopki mogą mieć znacznie więcej niż treść praw autorskich. Możesz 

tam umieścić ważne linki, mapę witryny, przydatne informacje i przyciski społecznościowe. 

* Używanie ikon: Nie cała nawigacja musi być tekstowa. IPhone to świetny przykład urządzenia 

wykorzystującego ikony do podświetlania aplikacji, a w Internecie można używać ikon, aby zwrócić na 

siebie uwagę. 

Konwencje wymienione na powyższej liście są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Ponieważ konwencje 

zmieniają się cały czas, a ta książka nie ma być od A do Z tego, co jest fajne w sieci, zostawię cię na tym 

etapie, żeby zrobić kilka dodatkowe śledztwo, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie konwencje 

istnieją Jedną rzeczą, na którą zwrócę uwagę, jest to, że w panelu pomysłów, który stworzyłeś w dziale 

kreatywności, powinieneś był dokonać analizy różnych elementów, które strony internetowe 

zapewniają. Jeśli wiele stron internetowych z tego samego gatunku, co Twoja, implementuje określoną 

funkcję i zyskuje popularność, możesz mieć pewność, że jest to konwencja warta uwagi i ewentualnego 

wdrożenia. 

Wzory 

Wzory różnią się od konwencji dotyczących projektowania stron internetowych; zamiast skupiać się na 

tym, co użytkownik spodziewa się widzieć jako konwencje, wzorzec obejmuje różne sposoby 

implementacji funkcjonalności. Biorąc początkowy pomysł na menu nawigacyjne, możesz 

zakwalifikować różne wzorce tego elementu jako rozwijane, menu nawigacyjne, wstążki i tak dalej. W 

tym przykładzie menu jest konwencją, a menu rozwijane to wzorzec. Białe wzory często są odmianami 

tego, co zwykle widuje się w konwencji, niektóre wzory można prosto wytworzyć z potrzeby wspólnego 

rozwiązania nieprawidłowości w projektowaniu. Zasadniczo, jeśli celujesz w jeden aspekt, jest to 

prawdopodobnie konwencja projektowa. Jeśli istnieje wiele możliwości impernentacji, 

najprawdopodobniej jest to wzorzec projektowy. Oto kilka przykładów wzorców projektowych: 

* Przewijanie: większość witryn przewija w górę iw dół, aby uzyskać więcej miejsca niż może 

zaoferować okno, ale przewijanie od lewej do prawej może być realizowane z powodzeniem 

* Strony: jeśli masz długi artykuł, umieszczenie go na jednej stronie może sprawić, że twoja strona 

zajmie całe wieki. Podział danych na wiele stron może temu zapobiec i ułatwić znalezienie sekcji. 

* Nawigacja: jest tak wiele różnych sposobów tworzenia nawigacji w Internecie, że może mieć własną 

książkę. Wystarczy wiedzieć, że zgodność z implementacją jest kluczowa dla użyteczności. 



* Hierarchia wizualna: w gazetach najważniejsze elementy papieru pojawiają się na górze, a poziom 

ważności zmniejsza się w miarę przesuwania strony. Replikacja tego wzoru jest przydatna, ponieważ 

ludzie zwykle czytają od góry do dołu. 

* Wyszukiwanie: jeśli ważny jest jeden element sieci, można w nim łatwo znaleźć informacje. 

Zapewnienie rezultatów tak dokładnych i widocznych, jak to tylko możliwe, jest niezbędne do 

wyszukiwania. 

 

Oczywiście na stronach internetowych stosuje się setki różnych wzorów, od hiperłączy, które klikamy, 

aż do wyboru użycia mikroformatów w celu powiązania struktury z różnymi ważnymi elementami 

semantycznych informacji. Pomysły na poprzedniej liście powinny zacząć od tego, na co chcesz zwracać 

uwagę, ale większość wzorców, które możesz chcieć zbadać, można znaleźć po prostu otwierając 

przeglądarkę i odwiedzając stronę taką jak Amazon, która zatrudnia armia wzorców i konwencji na 

swoich stronach, aby dać poczucie znajomości. Zrób sobie przysługę i spójrz na plan swoich pomysłów, 

aby sprawdzić, czy możesz zauważyć coś, co warto wziąć pod uwagę jako wzór ze stron, które 

odwiedziłeś. 

Rozważania dotyczące użyteczności 

Podczas gdy konwencje projektowe i wzorce projektowe są bardzo ważne dla zapewnienia gościom 

spójności, nie należy lekceważyć potęgi samej użyteczności. Warto również zauważyć, że możesz 

zignorować wzory i konwencje, jeśli chcesz być bardziej wyjątkowy - choć bycie zbyt wyjątkowym może 

być złe! W każdym razie należy wziąć pod uwagę aspekty związane z ulepszaniem użyteczności witryny. 

Pomysły w poniższych sekcjach mają kluczowe znaczenie w procesie użyteczności, ponieważ mogą 

potencjalnie szkodzić użytkownikom końcowym, jeśli zostaną zignorowani lub źle wdrożeni. 

Screen Real Estate 

Jak już wiesz, okno wyświetlania, w którym wyświetla się Twoja witryna w oknie przeglądarki, ma 

ograniczoną i zróżnicowaną ilość dostępnego miejsca w zależności od komputera gościa; Dlatego każda 

przestrzeń, która może zachęcić odwiedzających do sprawdzenia czegoś ważnego, kwalifikuje się jako 

podstawowa powierzchnia nieruchomości. Ta koncepcja traktowania ekranu jako regionu premium, 

czyli tak, jakby znajdowała się nad zakładką, nie jest nowa w sieci. Powyżej krotnie odnosi się do 

elementów projektu, które są widoczne bez korzystania z przewijania. Pojawił się ponownie, gdy 

reklamy zaczęły pojawiać się na stronach internetowych, gdy okazało się, że reklamy, które pojawiły 

się na górze strony, były bardziej skłonne do sprzedaży produktów. Chociaż możesz oferować usługę 

wspieraną reklamami lub nie, nieruchomość, którą posiada Twoja witryna, jest nadal cenna, gdy 

zdecydujesz, która z Twoich stron zasługuje na pierwszeństwo umieszczenia jej w górnej części ekranu 

pod logo i nawigacji. 

Zasada trzech kliknięć 

Jedną z podstawowych zasad sieci jest powstrzymanie użytkowników przed frustracją i porzuceniem 

witryny, ponieważ jest ona bezużyteczna. Dobrą zasadą, aby utrzymać użyteczność, jest to, że w danym 

momencie każda strona powinna znajdować się nie dalej niż trzy kliknięcia od miejsca, w którym 

znajduje się użytkownik w witrynie. Jeśli masz dużo stron, z którymi możesz sobie poradzić, możesz 

utworzyć stronę pośrednią, taką jak dobrze zorganizowana mapa witryny, która pozwala zarówno 

przeglądającym, jak i odwiedzającym znaleźć drogę, jeśli zgubią się wśród wszystkich fantastycznych 

treści, które napisałeś od tamtego czasu. zacząłeś w tym projekcie. Dlaczego trzy kliknięcia? Prostą 

odpowiedzią jest to, że ludzie na ogół mają krótki czas koncentracji i będą cię oceniać, jak szybko mogą 



przeglądać poszczególne sekcje. Wiele badań dotyczących użyteczności znalazło się przez lata, że trzy 

kliknięcia są zazwyczaj maksymalną wartością, o jaką ktoś jest skłonny patrzeć, zanim pójdą gdzie 

indziej. Oczywiście liczba kliknięć użytkowników może zależeć od tego, na ile dobrze odwzorowana jest 

twoja strona. Jeśli użytkownicy są świadomi, że są one bardzo blisko znalezienia treści, takie jak 

przycisk, aby wskazać, że znajduje się na następnej stronie, będą szczęśliwie podjąć dodatkowe kroki, 

aby zakończyć. 

Progresywne ujawnianie 

Wspomnieliśmy już, że proszenie użytkowników o wypełnienie formularza zanim wejdą na twoją 

stronę lub skorzystają z twoich usług jest bardzo denerwujące, ale co z prośbą o zbyt wiele informacji? 

Ludzie są bardzo surowi, jeśli chodzi o informacje, które są gotowi rozdać, a przedwczesne prośby o 

informacje będą zazwyczaj rozpatrywane poprzez podanie fałszywych informacji lub po prostu pójście 

gdzie indziej. Ogólna zasada progresywnego ujawniania polega jedynie na pytaniu o informacje, gdy 

jest to naprawdę potrzebne. Na przykład, możesz poprosić o podanie informacji adresowych tylko 

wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk zakupu na koszyku, a nie kiedy produkty zostaną dodane do 

koszyka. Wymaganie członkostwa przed zakupami jest raczej bezcelowe, ponieważ nie ma gwarancji, 

że dana osoba chce coś kupić. Rejestracja jest czymś, czego nigdy nie należy oszukiwać, zwłaszcza, że 

większość rejestracji zawiera załączone umowy prawne. 

Potwierdzenie 

Podejmowanie błędów jest częścią doświadczenia użytkownika, a sposób, w jaki sobie z nimi poradzisz, 

może być dosłownie życiem i śmiercią dla pracy, którą użytkownicy wkładają w coś, co spędzili na 

pisaniu lub budowaniu. Co się stanie, jeśli ktoś przypadkowo zamknie okno lub kliknie przycisk Wstecz 

w przeglądarce lub nawet inny przycisk, taki jak usuń? Upewnienie się, że zawartość dowolnych pól 

tekstowych jest zapisywana w pliku cookie tymczasowo przed zezwoleniem użytkownikom na zmianę 

na inny adres URL lub wyświetlenie okna dialogowego z monitem o potwierdzenie przez użytkownika 

działania w celu usunięcia utworzonego przez siebie wpisu, może uratować użytkowników, którzy 

spędzili w nim czas. na twojej stronie, ale spadłeś na ostatnią przeszkodę, klikając niewłaściwy przycisk 

w niewłaściwym czasie (wszyscy to zrobiliśmy w pewnym momencie naszego życia). Co ciekawe, 

zapisywanie zawartości w plikach cookie przed zamknięciem okna zamyka się lub wyszukuje zapewnia, 

że po powrocie użytkownicy mogą pobrać zawartość z kopii zapasowej przeglądarki w folderze plików 

cookie (należy jednak pamiętać, że istnieje ograniczenie ile informacji może zapisać plik cookie). Małe 

rzeczy, takie jak ta, mogą sprawić ogromną różnicę w Internecie. 

Prędkość połączenia 

W trakcie tego rozdziału położono nacisk na szybkość połączenia i niezawodność dostępu 

użytkowników do Internetu. Podczas gdy liczba osób mających dostęp do łączy szerokopasmowych 

stale rośnie, wciąż jest wiele miejsc, w których ludzie są w stanie uzyskać lub uzyskać dostęp tylko do 

56k, a niektórzy ludzie mieszkają w obszarach, gdzie połączenia są błędne, a odłączenia są częste . 

Oznacza to, że w celu ochrony użyteczności, musisz upewnić się, że wszelkie multimedia, które 

produkujesz, są zoptymalizowane w maksymalnym stopniu, bez utraty jakości. Witryny internetowe 

nie mogą mieć dużych rozmiarów ani tłuszczu w kodzie źródłowym; na przykład posiadanie 100-

stronicowego dokumentu jako pojedynczej strony na stronie może trwać wiecznie dla użytkownika 

telefonicznego. Ponadto w przypadku jakichkolwiek elementów interaktywnych (na przykład, jeśli 

udostępniasz pokój rozmów lub inne funkcje zależne od aktywnego połączenia), spróbuj odłączyć się 

od sieci, aby zasymulować, co może się stać z użytkownikiem końcowym, i upewnić się, że w przypadku 

utraty połączenia , powrót, gdy usługa zostanie wznowiona, będzie tak bezbolesna i bezproblemowa, 

jak to tylko możliwe (bardzo ważna rzecz do rozważenia). 



Projektowanie skoncentrowane na użytkowniku 

Na koniec musimy porozmawiać o koncepcji użyteczności projektowania zorientowanego na 

użytkownika (UCD). Ta filozofia bierze pod uwagę wszystko, co już obejrzeliśmy i łączy ją w jeden proces 

zamiatania, który powinien być podejmowany na każdym etapie rozwoju Twojej witryny: Sprawdź 

widoczność, dostępność, czytelność i język wszystkich dokumentów po zakończeniu każdej strony. 

Następnie zdecyduj, czy dodany przez Ciebie projekt lub treść spełnia potrzeby Twoich odbiorców (ich 

wiek, pochodzenie etniczne, potrzeby społeczne, wykształcenie i inne elementy ich pochodzenia), cel, 

jaki wyznaczył sobie (pamiętaj, że misja jest ważna?), i kontekst strony internetowej (czy osiągnął on 

to, do czego się dąży). Te elementy są połączone razem i stanowią podstawę tego, co ta książka ma na 

celu nauczyć cię. UCD zapewnia, że budując swoją stronę, na każdym etapie sprawdzasz, w jakim celu 

jesteś i jak radzić sobie z problemami, które istnieją. 

Badania i testy 

Wzorce i konwencje mogą służyć do określania oceny użyteczności witryny. Prowadząc własne badania 

za pomocą testów i badań, a także kierując się prośbami i potrzebami odwiedzających, możesz sprawić, 

że Twoja strona stanie się lepszym miejscem. Istnieje wiele różnych sposobów zbierania przydatnych 

informacji o odwiedzających i statystykach, ale metody opisane w poniższych sekcjach są jednymi z 

najczęstszych i najłatwiejszych do wdrożenia. Jeśli zdecydujesz się przeprowadzić badania użyteczności 

podczas tworzenia swojej strony internetowej (oczywiście po opracowaniu projektu), powinieneś 

upewnić się, że podczas interpretowania wyników unikasz wszelkich możliwych form uprzedzeń i po 

prostu rozważasz informacje jako coś, co należy wziąć pod uwagę, zamiast myśleć o tym, jako o czym 

należy natychmiast zająć się (chyba, że wyniki wskazują na dużą liczbę osób narzekających). 

Zapytaj swoich gości 

Jednym z najlepszych sposobów, aby dowiedzieć się o potrzebach odwiedzających, jest ich zapytanie! 

Możesz stworzyć ankietę lub kwestionariusz lub po prostu poprosić osoby, które zbliżają się do Twojej 

strony, o opinie na temat doświadczenia użytkownika. Wspaniałą rzeczą w testowaniu użyteczności 

jest to, że jest tani w implementacji i nie wymaga dużego wysiłku w imieniu użytkowników; Ogólnie 

rzecz biorąc, osoby korzystające z Twojej strony internetowej są idealnymi kandydatami do 

wyjaśnienia, jak możesz ulepszyć swoją witrynę w przyszłości (ponieważ strona jest dla nich 

przeznaczona). Podczas gdy obszar testowania użyteczności wymaga wiele determinacji i kontroli, aby 

uzyskać dokładne wyniki, jest to zdecydowanie coś, co możesz chcieć przyjrzeć się w przyszłości, kiedy 

zdecydujesz się wprowadzić zmiany w swojej witrynie i chcesz uzyskać opinie użytkowników. 

Przeprowadzenie własnego badania użyteczności może obejmować wszystko, począwszy od prostej 

ankiety na Twojej stronie internetowej, aż po kompletny test reakcji użytkowników na Twoją witrynę 

przy użyciu kamer internetowych, oprogramowania i różnego rodzaju dziwnych gadżetów. Podczas gdy 

duże instytucje mogą sobie pozwolić na rozłożenie pieniędzy na szeroko zakrojone testy, przeciętna 

osoba nie będzie musiała podążać w tym samym stopniu, więc nie martw się, jeśli uważasz, że 

większość badań nie są dla ciebie. Ważne jest, aby wchodzić w interakcje z odwiedzającymi - zachęcać 

użytkowników do wyrażania swoich opinii i słuchać tego, co mają do powiedzenia. Potencjał Twojej 

witryny do odniesienia sukcesu zostanie znacznie zwiększony dzięki temu, że zainteresuje się Twoją 

witryną. 

Modele badawcze 

Badania ilościowe i jakościowe są wykorzystywane do mierzenia i przeprowadzania różnych rodzajów 

badań, które można znaleźć w celu ustalenia, jakie problemy z użytecznością i wąskie gardła mogą 

występować. Główną różnicą między nimi jest badanie ilościowe skupiające się na gromadzeniu liczb 



twardych i statystyk, które można analizować w celu ustalenia, na przykład, czy dana funkcja powinna 

zostać wszczepiona lub czy problemy związane z częścią witryny mają wpływ tylko na jedną osobę. Z 

kolei badania jakościowe starają się głębiej przyjrzeć przyczynom, uczuciom i perspektywom osób 

odwiedzających Twoją witrynę, np. Pytając ich, co myślą o swoim projekcie. Obie te metody mają swoje 

własne, nieodłączne zalety i wady, zastosowanie kombinacji dwóch różnych metod badawczych może 

pomóc w uzyskaniu najlepszej możliwej strony internetowej.  

Oto kilka przydatnych metod testowania użyteczności: 

* Sortowanie kart: Sticky notes lub karty są przekazywane ludziom, aby zobaczyć, które elementy, które 

ich zdaniem powinny być zgrupowane; to pozwala ci zdecydować, jaka treść należy do której strony. 

* Kwestionariusze: Wysyłanie kwestionariusza w celu uzyskania opinii na temat konkretnych pytań, na 

które należy odpowiedzieć, może być bardzo przydatne w zrozumieniu opinii użytkowników na temat 

witryny. 

* Ankiety i quizy: korzystanie z ankiety, aby przyciągnąć uwagę osób z niewielkim lub zerowym czasem, 

ma zaletę zbierania szybkich fragmentów informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji. 

* Audyt: metoda poproszenia kogoś o przejrzenie witryny i napisanie obszernego raportu na temat 

tego, co można poprawić, może dostarczyć opinii ekspertów i przydatnych wyników. 

*Ankiety: możliwość wypełnienia ankiety na temat ich nawyków związanych z przeglądaniem pozwala 

lepiej docierać do odbiorców, szukając tego, czego szukają. 

* Obserwacje: Fizycznie obserwując, jak ktoś przegląda twoją stronę i uczy się interfejsu, może być 

bardzo interesujący i przydatny w wykrywaniu wad w projekcie. 

* Badania terenowe: Przeprowadzenie niektórych badań, które mogą mieć wpływ na witryny spoza 

Twojej własnej, może pomóc uczynić internet lepszym miejscem i rozwiązać pytania bez odpowiedzi. 

* Testy alfa i beta: proces polegający na tym, że niektórzy użytkownicy odwiedzają witrynę przed jej 

uruchomieniem, może pomóc wykryć wszelkie błędy lub problemy, które mogliście przegapić. 

* Grupy fokusowe: umieszczenie grupy osób w pokoju i zachęcenie ich do przedyskutowania 

elementów Twojej witryny (jak na etapie planowania) może dać ci pomysły na ewentualne ulepszenia. 

*Listy kontrolne użyteczności: korzystanie z gotowych list praktycznych czynności, stworzonych na 

podstawie istniejącej wiedzy o potrzebach odwiedzających, może pomóc w przezwyciężeniu typowych 

błędów w projektowaniu. 

Istniejące badania 

Badania są jednym z kluczowych obszarów użyteczności, które mogą okazać się przydatne. Tak 

wiele  od lat podejmowano różne badania i testy, których nie trzeba nawet przeprowadzać, jeśli 

informacje z poprzednich badań zawierają odpowiedzi, których szukasz. Najlepszym miejscem, w 

którym można znaleźć tego rodzaju informacje, są strony internetowe lub czasopisma dotyczące 

użyteczności. Jednak dobre wyszukiwanie w Google może odkryć ciekawe spostrzeżenia i badania 

mierzące interakcje użytkowników z różnymi elementami witryny. Chociaż użyteczność jest czymś, co 

powinieneś wziąć pod uwagę na każdym etapie procesu (mam nadzieję, że tak się stało), sama 

dziedzina i obszary, takie jak wzorce i konwencje, ciągle się zmieniają i są badane jako poglądy, 

upodobania, niechęci i inne ważne czynniki. zmieniać regularnie. Jeśli tworzysz swoją stronę 

internetową mając na uwadze życzenia i potrzeby potencjalnego gościa, prosta prawda jest taka, że 

wszystko powinno (miejmy nadzieję) obrać tak, jak zamierzałeś, tak długo jak 



jesteś gotów nauczyć się i dostosowywać swoją stronę, aby rozwiązać ewentualne błędy. 

Oprogramowanie Analytics 

Oprogramowanie Analytics to jeden z głównych zasobów inżyniera usability, który ocenia docelowych 

odbiorców i podstawowe potrzeby użytkowników witryny. Analizując ruch po stronie i witrynę według 

witryny, narzędzia takie jak Google Analytics lub Webalizer mogą generować mnóstwo ciekawych 

wykresów, wykresów i mierzalnych szczegółów, dzięki którym możesz podejmować decyzje dotyczące 

kierowania reklam na odbiorców. Większość hostów udostępnia pakiet statystyk, ale Google ułatwia 

podłączenie własnego pakietu do witryny za pomocą fragmentu kodu JavaScript. Chociaż ważne jest, 

aby wiedzieć, że statystyki pomagają nam zrozumieć naszych użytkowników, nie chcemy zbytnio 

polegać na liczbach, ponieważ mogą one ulegać fluktuacjom lub być wadliwe (np. Jeśli użytkownik ma 

wyłączoną obsługę JavaScript). Oto niektóre z funkcji, które możesz znaleźć w pakietach analitycznych: 

Ruch: w jaki sposób użytkownicy przeglądają Twoją witrynę i jak długo pozostają? 

Pliki do pobrania: Jakie pliki widzą użytkownicy i czy napotkali jakieś błędy? 

Nawigacja: w jaki sposób użytkownicy wchodzili, przeglądają i opuszczają witrynę? 

Odsyłacze: skąd pochodzą użytkownicy i wyszukiwarki i jak Cię znaleźli? 

Lokalizacja: z jakich krajów pochodzą Twoi użytkownicy i jakie są ich adresy IP? 

Inne: W jakich przeglądarkach, systemach operacyjnych i rozdzielczościach ekranu użytkownicy 

przeglądają? 

Mastering Microformats 

Posiadanie dostępnej i użytecznej strony internetowej to wspaniała rzecz. Oznacza to, że dążysz do 

doskonałości, a Twoja strona działa dla jak największej liczby osób. Oznacza to również, że w miarę 

upływu czasu możesz stale ulepszać to, co musisz, aby Twoja witryna była wiecznie świeża i przyjemna 

do przeglądania. Oczywiście posiadanie strony internetowej, która działa na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ładnie wygląda, nie jest jedynym aspektem twojego obecnego projektu strony 

internetowej, który możesz poprawić na lepsze. Ta sekcja poświęcona jest poprawie wartości 

semantycznej kodu poprzez wzbogacenie go o mikroformaty (rozpoznawalne elementy strony 

internetowej) i metatagi (te fragmenty wyszukiwarek informacyjnych rozpoznają podczas 

indeksowania witryny). Dzięki nim masz nie tylko możliwość wzięcia udziału w swojej stronie 

internetowej i uczynienia jej jeszcze bardziej elastyczną niż kiedykolwiek wcześniej, ale faktycznie 

otworzysz się na potencjał posiadania projektu przeglądarki i sieci mogą wchodzić w interakcje i 

zapewniać odwiedzającym dodatkowe funkcje. 

Oznaczenia metadanych 

Teraz dochodzimy do soczystych rzeczy, które znajdują się w głowie dokumentów HTML. Istnieją 

metadane, aby dostarczyć dokumentowi opis samego zasobu (w zasadzie są to dane o danych). Jeśli 

kiedykolwiek zrobiłeś zdjęcie aparatem cyfrowym, możesz mieć świadomość, że każdy z plików zawiera 

szczegóły, takie jak model aparatu, który je wyprodukował, datę utworzenia obrazu, a czasem nawet 

geotagi. Informacje na temat danych dotyczą nie tylko obrazów, ale dźwięku (takich jak czas trwania, 

wykonawcę, tytuł albumu, a nawet grafika) i wideo (tak samo jak audio z innymi materiałami, takimi 

jak liczba klatek na sekundę i rozmiar filmu wideo). Metadane są bardzo przydatne w Internecie, 

ponieważ możemy opisać nasze strony z całą listą informacji, które wyszukiwarki i inne strony 



internetowe, takie jak sieci społecznościowe, mogą w pewien sposób wykorzystać jako profil MySpace 

lub Facebook. 

Metatags 

Kiedy korzystasz z wyszukiwarki, zwykle widzisz kilka rzeczy w wynikach. Najpierw zobaczysz tytuł 

utworzony z elementu <title>, który stworzyłeś w części 3. Zauważysz również fragment tekstu 

opisujący stronę i jej zawartość. Wiele osób decyduje się na wybór wyszukiwarki przez wyszukiwarkę, 

ale podaj krótki zalecany opis, który może być użyty w wyszukiwarkach, aby dokładnie określić, co robi 

twoja strona. Możesz użyć następującego kodu zastępującego wartość null, aby zobaczyć, co chcesz 

zobaczyć w wyszukiwaniu wyniki. 

<meta name = "description" content = "null"> 

Jedynym elementem używanym przez niektóre wyszukiwarki i wartym wzmianki jest tag słów 

kluczowych, ale ten element istnieje w celu zapewnienia słów kluczowych i wyszukiwanych słów 

oddzielonych przecinkami, aby pomóc Ci osiągnąć wyższą pozycję w wyszukiwarkach. Oczywiście ten 

tag powstał w dniu, w którym wyszukiwarki powierzyły ludziom wiarygodne opisy, a w wyniku 

konsekwentnego nadużywania słowa kluczowe rzadko są zapowiadane, zwłaszcza przez największe 

wyszukiwarki takie jak Google. Jednak mniejsze silniki wciąż używają słów kluczowych metatag, i tylko 

z tego powodu może być warte uwzględnienia niektórych terminów. Nie polecałbym używania więcej 

niż 15 słów kluczowych w każdym przypadku; w przeciwnym razie wyszukiwarki mogą zdecydować o 

banowaniu. 

<meta name = "keywords" content = "null"> 

Możesz potrzebować specjalnie zaprojektowanych metatagów do określonych funkcji wykraczających 

poza słowa kluczowe, ale w celu zachowania tej książki w prosty sposób, nie dostarczono żadnych 

innych zaleceń. Znajdziesz połączenie DCMI (wyjaśnione w następnej sekcji) i dwa metatagi wyjaśnione 

w tej sekcji generalnie dają wszystko, czego prawdopodobnie potrzebujesz. 

DCMI 

Możesz tworzyć własne metatagi, ale chyba że chcesz rozpocząć nową konwencję, powinieneś po 

prostu użyć tych najbardziej znanych. Ponieważ nie istniał standard dla metadanych, utworzono Dublin 

Core Metadata Initiative (DCMI), aby zapewnić specyfikację, która steruje metatagami. Sam DCMI ma 

pewne zauważalne zalety, takie jak ustrukturyzowane podejście wykorzystujące standardowe 

znaczniki, ale można go oddzielić od struktury strony (w zewnętrznym pliku RDF) i można go użyć do 

dokładniejszego wyjaśnienia relacji między witryną (w kontekście jego treści). Na koniec zauważ, że 

nawet jeśli standardowe metatagi są zawarte w elemencie head każdej strony w twojej witrynie, użycie 

zewnętrznego dokumentu DCMI oznacza metainformacja witryny będzie buforowana, a zatem 

wymaga mniejszej przepustowości. 

Mikroformaty 

Masz teraz czystą, piękną stronę internetową, dostępną dla szerokiej gamy osób, które regularnie 

odwiedzają twoją stronę (mam nadzieję)! Ale spójrz jeszcze raz na kod strony, którą do tej pory 

posiadałeś, i zadaj sobie pytanie, czy używasz tagów div i span dla części twojej struktury strony dla 

rzeczy, których po prostu nie można opisać przy użyciu istniejących elementów HTML (divitis i 

spanmania) może być przerażające). A może zdecydowałeś się zaznaczyć coś (np. Wizytówkę) i 

pomyśleć: "Czy nie byłoby fajnie, gdyby inni ludzie wiedzieli, że to wizytówka, a nie tylko inna paczka 

elementów?" Cóż, natknąłeś się na świat mikroformatów, które są warstwowymi opisowymi 



schematami nazewnictwa dla elementów HTML, które lepiej opisują znaczniki, dzięki czemu aplikacje, 

użytkownicy, przeglądarki i wyszukiwarki mogą z nich korzystać. Ponieważ stosuje się znormalizowane 

schematy nazewnictwa, ponieważ wiele osób ich używa, wyszukiwarki i aplikacje wiedzą, aby zwracać 

na nie uwagę w witrynach. Jeśli są one dostępne, można je wykorzystać, przekształcając je w coś, co 

na przykład oprogramowanie offline może importować i wykorzystywać, co jest dość ekscytujące. 

Wydane mikroformaty 

Istnieje wiele różnych mikroformatów, które są opracowywane przez cały czas. Te specjalnie 

skonstruowane konwencje działają w oparciu o zasadę, że jeśli wszyscy oznaczą element w ten sam 

sposób, inne oprogramowanie i witryny mogą rozpoznawać i wykorzystywać informacje tego 

elementu. Na przykład, jeśli wszystkie witryny oznaczyły wizytówkę jako hCard, gdy wyszukiwarki lub 

pakiety oprogramowania znajdą odniesienia do hCard, wiedzą, że zawiera wizytówkę, ponieważ 

zarówno pająki, jak i oprogramowanie zostały ustawione tak, aby rozpoznawać format hCard. 

Korzystając z tych konwencji nazewnictwa, możesz udostępnić rozszerzoną funkcjonalność strony 

trzeciej osobom odwiedzającym Twoją witrynę i osobom, które korzystają z narzędzi, które rozumieją 

te konwencje. Na przykład wielu klientów poczty e-mail może używać formatu vCard utworzonego za 

pomocą hCard. Korzystanie z mikroformatów oferuje użytkownikom jeszcze jeden sposób na poznanie 

swoich treści. Mikroformaty są fantastyczne, ponieważ wymagają niewielu dodatków do twojego kodu 

(być może trochę restrukturyzacji, aby lepiej opisać zawartość). Ogólnie mówiąc, większość 

mikroformatów działa przez dodanie znaczące atrybuty klas i identyfikatorów dla elementów oraz 

użycie elementów span lub innych odpowiednich znaczników w razie potrzeby do zawarcia 

fragmentów przydatnych informacji dla tej konwencji.  

Draft Microformats 

Podczas gdy poprzednie mikroformaty są już wydane i są powszechnie używane, warto wspomnieć o 

niektórych popularnych formatach, które ostatecznie staną się kolejnym standardem, którego możesz 

użyć do prawidłowego oznaczenia treści, aby odwiedzający mogli lepiej to zrozumieć. Jeśli zdecydujesz 

się zaimplementować następujące mikroformaty, powinieneś zrobić to ze świadomością, że może 

minąć trochę czasu, zanim przeglądarki i aplikacje zostaną uaktualnione, aby móc korzystać z nowych 

konwencji, które zdecydowałeś się przyjąć. Wielką zaletą mikroformatów jest to, że każdy może 

tworzyć własne unikalne rozszerzenia HTML; jeśli przesyłasz swoje pomysły (wraz z dołączoną nową 

specyfikacją) do społeczności mikroformatów, mogą one stać się czymś, co inne osoby używają 

regularnie! 

Konsumpcja i integracja 

Następną rzeczą, którą musimy zbadać, jest korzyść z syndykowania twoich treści. Udostępnianie 

kanałów informacyjnych dla odwiedzających, aby być na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami (lub 

treściami) jednym kliknięciem myszy, stało się oczekiwaniem użytkowników na ostatnie lata! 

Technologia stała się czymś, z czego mogą korzystać niemal wszystkie przeglądarki internetowe. 

Ponieważ masz treść i być może jakieś wiadomości (na przykład wiadomość informującą, że witryna 

została uruchomiona), warto pobrać plik i uruchomić go, aby po znalezieniu Twojej witryny mogli oni 

natychmiast zasubskrybować i stać się częścią rozszerzonej witryny. rodzina stałych gości! 

RSS i Atom 

Zanim przejdziemy do kodowania, oczywiście musimy stworzyć plik, w którym będzie przechowywany 

kod. W celu zachowania konwencji nazewnictwa zalecam zapisanie dokumentu jako rss .xml (można 

go zapisać jako plik .rss, ale większość klientów automatycznie przyjmuje .xml w preferencjach dla 



plików danych, więc unikniemy używania rozszerzenia plików .rss ). Powinieneś zapisać plik w folderze 

kanałów, ponieważ jego celem jest przechowywanie dokumentów syndykowania. Następnie musimy 

dodać deklarację XML dla pliku i definicję typu dokumentu (OTO), której zamierza użyć: 

<? xml version = "1.O" encoding = "utf -8"?> 

<rss version = "2 .0"> 

<Kanał> 

</channel> 

</rss> 

Teraz mamy zewnętrzne opakowanie, więc dodajmy główne właściwości do kanału. W przypadku 

syndykacyjnych kanałów informacyjnych jest to bardzo podobne do HTML: masz tag otwierający, 

nazwę elementu, a następnie tag zamykający. Musisz dodać kilka elementów do swojego kanału, więc 

przeprowadźmy najpierw te działania. Element ditle> podaje nazwę, która pojawi się w górnej części 

dokumentu, podobnie jak odpowiadający element w HTML). Tag <link> powinien zapewniać adres URL 

głównej strony internetowej, z której pochodzi kanał. Na koniec musisz podać znacznik <description>, 

aby dać krótkie wyjaśnienie tego, co zawiera plik danych, na przykład wiadomości lub posty na blogu. 

<channel> 

<title> MySite! Najnowsze wiadomości </ title> 

<link> http://www.yoursitehere.com/ </ link> 

<description> Wszystkie najnowsze wiadomości z 

MySite! </ Description> 

</channel> 

Teraz mamy podstawowy kanał z informacjami o nagłówkach - doskonałe! Dodajmy nasz pierwszy post 

do treści. Każdy post musi zostać dodany w kanale pod elementem blokowym o nazwie <item>. 

Podobnie jak sam dokument główny, każdy post musi jedynie korzystać z tagów <title>, <link> i 

<description>. Pamiętaj, że informacje o nagłówkach, które podaliśmy wcześniej, zostały uwzględnione 

w samym kanale, a każdy element powinien mieć tytuł pasujący do historii. Link powinien zawierać tę 

historię, a opis powinien omówić, co użytkownicy znajdą w tej witrynie. Pamiętaj też, że możesz podać 

nieograniczoną liczbę przedmiotów na kanale, więc zacznij grać i produkować swój pierwszy kanał RSS. 

Gdy będziesz gotowy, aby dodać ten kanał do swojej witryny, czytaj dalej. Poniższy przykład pokazuje 

możliwą zawartość wiadomości, ponieważ byłaby reprezentowana (w kodzie) w kanale RSS: 

<item> 

<title>The new website has been launched!</title> 

<link>http://www.yoursitehere.com/news/001/</link> 

<description>&lt;p&gt;My new website has been released, how awsome 

is that?&lt;p&gt;</description> 

</item> 



Masz teraz wszystkie podstawowe komponenty (kontener, plik danych i elementy), więc możesz 

umieścić swoje pierwsze kanały w Internecie. Podobnie jak w przypadku arkuszy stylów CSS, wystarczy 

umieścić link do dokumentu w nagłówku kodu HTML, a przeglądarka wykryje kanały po uruchomieniu 

witryny (spróbuj sam!). 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="MySite! Latest 

News (RSS)" href="/feeds/rss.xml" /> 

Jeśli plik został utworzony zgodnie z poprzednim fragmentem kodu, przy użyciu odpowiednich 

elementów do potrzeb własnego kanału (z elementem w kanale) i został poprawnie powiązany z 

plikiem w kodzie HTML, powinien być widoczny podgląd kanału RSS idealnie w przeglądarce! Powyższy 

przykład da bardzo prosty strumień syndykacji, ale nie chcesz ograniczać się do tego, co zostało zawarte 

w tym krótkim wprowadzeniu. Dlaczego nie sprawdzić specyfikacji języka i skorzystać z łatwego do 

naśladowania przewodnika, aby ulepszyć swój kanał i uczynić go jeszcze lepszym? Wspaniałą rzeczą w 

tych językach jest to, że są bardzo proste i mają ograniczoną liczbę typów informacji, które można 

wprowadzić, więc opanowanie RSS jest dość proste 

Poniżej przedstawiono opcjonalne elementy, które mogą pojawiać się w tagach <channel>: 

* language 

* copyright 

* managingEditor 

* webMaster 

* pubDate 

* lastBuildDate 

* category 

* generator 

* docs 

* cloud 

* ttl 

* image 

* rating 

* textInput 

* skipHours 

* skipDays 

Poniżej przedstawiono opcjonalne elementy, które mogą pojawiać się w tagach <item>: 

* author 

* category 

* comments 



* enclosure 

* guid 

* pubDate 

* source 

Specyfikację RSS można znaleźć tutaj: http://www.rssboard.org/rssspecification. 

Następnie stworzymy kanał Atom (abyśmy mieli identyczny kanał dla każdego formatu syndykacji). 

Najpierw musimy utworzyć plik, w którym będzie przechowywany kod, a do celów zachowania 

konwencji nazewnictwa zalecam zapisanie dokumentu jako atom.xml (można go zapisać jako plik 

.atom, ale większość klientów automatycznie zakłada. xml w preferencjach dla kanałów). Podobnie jak 

RSS, kod Atom jest prawdopodobnie najlepiej zapisany w folderze kanałów. Następnie musimy dodać 

deklarację XML dla pliku i DTD, którego zamierza użyć: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
</feed> 

Teraz, gdy mamy tę zewnętrzną osłonę, dodajmy główne właściwości do kanału. W przypadku kanału 

Atom potrzebny jest element <title>, który zapewni nagłówek wyświetlany u góry ekranu, podobnie 

jak w kanale RSS. Potrzebujesz również znacznika <id>, który powinien wskazywać na główną stronę 

główną, na przykład znacznik łącza RSS. Na koniec będziesz potrzebował elementu <updated> do 

opisania daty ostatniej aktualizacji danych. W przeciwieństwie do formatu RSS, Atom ma kilka 

zalecanych tagów, które powinieneś dodać, aby upewnić się, że Twój plik danych jest tak kompletny, 

jak to tylko możliwe. Pierwszym z nich jest element <author>, który powinien zawierać nazwę osoby, 

która umieściła plik danych (oczywiście, jeśli nie chcesz podawać tych informacji, których nie musisz). 

Innym zalecanym elementem jest tag <link>, który łączy się z głównym kanałem Atom. 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

<title>MySite! Latest News</title> 

<author><name>John Doe</name></author> 

<link rel="self" href="/atom.xml" /> 

<id>http://www.yoursitehere.com/</id> 

<updated>2009–12-16T18:30:02Z</updated> 

</feed> 

Teraz, gdy masz podstawowy kanał z informacjami o nagłówkach, możesz dodać swój pierwszy post do 

treści. Każdy post musi zostać dodany w kanale pod elementem blokowym o nazwie <entry>. Podobnie 

jak sam dokument główny, każdy post musi jedynie korzystać z tagów <title>, <id> i <updated>. 

Ponownie, informacje o nagłówku są zawarte w samym kanale, ale każdy element wymaga tytułu i 

linku, aby dopasować historię do opisu w celu przejrzenia informacji. Podobnie jak wcześniej, istnieje 

kilka zalecanych elementów, które możesz dodać do swojego kanału: <author> i <link> już omówiliśmy. 

<content> jest odpowiednikiem elementu podsumowującego RSS, który podaje adres URL źródła 

elementu. Możesz podać nieograniczoną liczbę wpisów w kanale Atom, więc możesz zacząć tworzyć 

swój pierwszy kanał Atom, a następnie przeczytać, aby dodać go do swojej witryny. 



<entry> 
<title>The new website has been launched!</title> 
<id>http://www.yoursitehere.com/news/001/</id> 
<updated>2009–12-16T18:30:02Z </updated> 
<author>John Doe</author> 
<link rel="alternate" href="http://www.yoursitehere.com/news/001/" 
/> 
<content type="xhtml" xml:lang="en"> 
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<p>My new website has been released, how awesome is that?</p> 
</div> 
</content> 
</entry> 

Teraz, gdy masz już pojemnik, plik danych i przedmioty, możesz umieścić swój pierwszy kanał Atom w 

sieci: wystarczy umieścić link do dokumentu w nagłówku kodu HTML, a przeglądarka wykryje kanały 

po uruchomieniu Strona internetowa. Kroki, jak już zauważyliście, są bardzo podobne do tych dla RSS, 

na szczęście, ponieważ potrzebujesz tylko jednego z każdego formatu plików dla swojej witryny, nie 

powinno to być zbyt powtarzalne, abyś to zrobił. 

<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="MySite! Latest 

News (Atom)" href="/feeds/atom.xml" /> 

Jeśli plik został utworzony zgodnie z instrukcjami podanymi w tej sekcji (z wpisem w pliku danych) i 

został poprawnie powiązany z plikiem w kodzie HTML, powinieneś być w stanie dokładnie zobaczyć 

swój kanał Atom w przeglądarce! Te instrukcje dostarczają bardzo prostego źródła syndykacji, ale nie 

chcesz ograniczać się do tego, co jest tutaj zawarte. Podobnie jak w przypadku kanałów RSS, 

specyfikacja języka zapewnia łatwy do naśladowania przewodnik po ulepszeniu kanału. Wspaniałą 

rzeczą w tych językach jest to, że są bardzo proste i mają ograniczoną liczbę typów informacji, które 

można wprowadzić, więc opanowanie Atom jest dość proste. Poniżej przedstawiono opcjonalne 

elementy, które mogą pojawiać się w tagach <feed>: 

* category 

* contributor 

* generator 

* icon 

* logo 

* rights 

* subtitle 

Poniżej przedstawiono opcjonalne elementy, które mogą pojawiać się w tagach <entry>: 

* category 

* contributor 

* published 

* source 



* rights 

Integracja rozszerzeń 

Połączenie dostępnego HTML i mikroformatów zwiększy poziom adrenaliny w twojej witrynie, ale 

istnieje kilka innych ciekawych funkcji, które możesz zamieścić na swojej stronie głównej, aby pomóc 

ci jeszcze bardziej zintegrować swój projekt z przeglądarką odwiedzającego. Funkcje w kolejnych 

sekcjach dodadzą dodatkową warstwę użytecznej funkcjonalności w przeglądarce internetowej. Te 

funkcje nie są bezpośrednio związane z kodem HTML, ale mogą przynieść korzyści użytkownikom, 

którzy mogą z nich skorzystać. Może się okazać, że niektóre z udostępnionych funkcji nie będą 

przydatne z powodu rodzaju strony internetowej, którą wybrałeś do budowy, więc powinieneś 

poświęcić czas na przeczytanie każdej z opcji i samemu zdecydować, czy warto ją wdrożyć. 

OpenSearch 

Godne wspomnienia, zanim zakończymy ten rozdział, jest specyfikacja OpenSearch. Czy zdarzyło Ci się 

kiedyś zastanawiać, w jaki sposób witryny internetowe dodają się do pola wyszukiwania ulubionej 

przeglądarki w prawym górnym rogu okna? Ta przydatna funkcja pozwala użytkownikom zapamiętać 

Twoją witrynę i przeprowadzić wyszukiwanie bez konieczności wyszukiwania pola wyszukiwania w 

witrynie i zapewnia odwiedzającym jeszcze jeden sposób, w jaki mogą doświadczyć tego, co masz do 

zaoferowania. Ty też możesz dodać funkcję wyszukiwania do swojej witryny, co również daje ci 

pierwszy element interaktywnego zachowania. A najlepsze jest to, że wcale nie wymaga dużego 

wysiłku 



Jak zdobyć więcej odwiedzających? 

Witamy w ostatniej części. Na tym etapie powinieneś mieć ekscytującą stronę internetową z wieloma 

funkcjami, które są gotowe, aby Twoi odbiorcy mogli zanurzyć się i zacząć korzystać. Zrobiłeś 

wystarczająco dużo, aby Twoja fantastycznie wyglądająca strona działała pięknie. Ale jest jeszcze jeden 

obszar, na który musimy zwrócić uwagę, aby zagwarantować, że twoja strona internetowa odniesie 

sukces. Musimy zastanowić się, jak faktycznie przyciągnąć odwiedzających do Twojej strony (w końcu 

impreza bez ludzi to porażka!). Dziedziny optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, promocji i e-

commerce są coraz ważniejszymi elementami procesu budowania strony internetowej, zwłaszcza w 

związku z rozwojem mediów społecznościowych - tych fajnych miejsc, w których prawdopodobnie 

spędzasz wolny czas . Facebook, Twitter i MySpace. Przeanalizujemy różne metody, które możesz 

wykorzystać, by przyciągnąć ruch do swoich stron (naturalnie i nadprzyrodzone), jak sprzedać zarówno 

markę, jak i treść poprzez samoopublikowanie oraz jak podejść do sprzedaży towarów i usług na bardzo 

podstawowym poziomie. Internet. 

Tu omówimy następujące tematy: 

* Jak uzyskać dobrą pozycję w rankingu wyszukiwarek 

* Marketing z treścią, reklamą i sieciami społecznościowymi 

* Podstawy sprzedaży towarów i usług przez Internet 

Optymalizacja Wyszukiwarki 

Jednym z najczęstszych sposobów, w jaki ludzie odwiedzają ich witryny, jest mętny świat optymalizacji 

pod kątem wyszukiwarek (SEO). Ta dziedzina przemysłu internetowego jest wypełniona mistykami, 

dezorientacją i wręcz złą informacją ze względu na podejrzane postacie, które próbują wykorzystać 

wszelkie rodzaje podejrzanych metod, aby spróbować przewyższyć konkurencję. Czym jest SEO? Jak 

już wiesz, Google jest królem w wyszukiwaniu informacji w sieci i całkiem niezłej pracy, ale co jeśli 

jesteś właścicielem strony, a nie zwykłym surferem? Jak upewnić się, że Twoja witryna jest 

wymieniona, a co ważniejsze, wymieniona powyżej konkurencji? Cóż, ogólną przesłanką jest 

wykorzystanie SEO do kierowania reklam na wyszukiwarki, poprzez prezentację treści i informacji 

rozpowszechnianych w Internecie. Z SEO jedynym celem jest bycie najbardziej zalecany wynik poprzez 

umieszczenie pierwszego w wynikach wyszukiwania, gdy potencjalny użytkownik czegoś szuka, 

oczywiście nie jest to łatwe do zrealizowania ze wszystkimi stronami internetowymi. Najpierw 

przeanalizujemy organiczne SEO - naturalne sposoby pozyskiwania ruchu. Następnie przejdziemy do 

tego, jak pomóc wyszukiwarkom bardziej bezpośrednio, manipulując wyszukiwarkami takimi jak 

Google, podając kilka dość konkretnych wskazówek na temat tego, co oferujesz. Na koniec przyjrzymy 

się niektórym z brudnych sztuczek, które rozgrywały się w przeszłości w walce o supremację w sieci. 

Podczas gdy informacje w tej sekcji są przydatne w opanowaniu podstaw, powinieneś pamiętać, że 

jeśli twoja strona ma treści wysokiej jakości i dobrą publiczność, to nie powinno mieć problemu ze 

znalezieniem stóp i głosu wśród mas, które zajmują rankingi w wyszukiwarkach. Pod koniec tego 

rozdziału powinieneś jednak zamieścić swoją witrynę na różnych stronach internetowych, na których 

ludzie mogą Cię znaleźć po raz pierwszy! 

Organiczne SEO 

Organiczne SEO to zdrowy i naturalny sposób na przyciągnięcie ruchu do Twojej witryny bez uciekania 

się do sztuczek i taktyk poprawiających wydajność, by poprawić pozycję w rankingu. Zasadniczo opiera 

się na dobrym czystym znaczniku i dobrze napisanej zawartości, którą na szczęście już masz! 

Zasadniczo, pielęgnujesz witrynę naturalnie i umożliwiasz wyszukiwarkom umieszczanie witryny w 



wyniku tego, jak dobrze traktujesz treść i kod źródłowy. Prowadzi to do ruchu (odwiedzających), który 

naturalnie pojawia się bez Ciebie bezpośrednio wpływając na wyszukiwarkę. Ruch organiczny (ci 

naturalnie występujący goście) to najbardziej etyczna metoda pozyskiwania ruchu, ponieważ opiera 

się całkowicie na substancji, a nie na metodologii. Powinieneś rozważyć to jako podstawową metodę 

uzyskania dobrego miejsca w wyszukiwarkach. W tej sekcji przyglądamy się temu, co składa się na 

organiczną rangę i rozpraszamy niektóre popularne mity związane z SEO - liczba ta pojawiła się na 

przestrzeni lat! Mamy nadzieję, że twoja strona jest już dobrze zoptymalizowana (pod względem kodu 

i treści), co poprawi twoją ogólną pozycję przy minimalnym wysiłku. 

Arachnofobia! 

Wyszukiwarki wydają się przerażające, gdy po raz pierwszy o nich usłyszycie. Często nazywa się je 

pająkami, robotami lub robotami, które sprawiają, że brzmią jak coś świeżego z horroru sci-fi! Potwory 

te wędrują po sieci, szukając nowych treści do indeksowania lub aktualizacji i dosłownie przerzucają 

miliony stron na godzinę. Ze względu na rozmiar Internetu mają naprawdę skomplikowane systemy 

filtrowania wszystkich śmieci i upewniania się, że wysokiej jakości strony internetowe (takie jak Twoja) 

uzyskują pozycje, na które zasługują. Kiedy wyszukiwarka odwiedza twoją stronę, chcesz, aby czuła się 

jak w domu, a rzeczy były tak łatwe do przeglądania i tak świeże, jak to możliwe, ponieważ wtedy jakość 

twojej strony może być zauważona łatwiej. Należy pamiętać, że wyszukiwarki odczytują normalne 

strony HTML i podejmują decyzje w oparciu o to, co widzą - podobnie jak użytkownicy. W związku z 

tym niedostępne lub nieaktualne strony internetowe mogą mieć wpływ zarówno na wyszukiwarki, jak 

i na odwiedzających, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie dostępności strony internetowej. Chociaż 

istnieje wiele różnych pająków, najczęstsze należą do wyszukiwarki Google. Powodem tego jest przede 

wszystkim to, że Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką na rynku, a 90% wszystkich wyszukiwań 

przechodzi przez nią! Oznacza to, że musisz zadbać o to, aby Twoja strona była zauważalna w Google, 

chociaż inne wyszukiwarki, takie jak Microsoft Bing, mogą być przydatne, ponieważ nie mają prawie 

tylu użytkowników korzystających z ich witryny. Warto również wspomnieć, że Google jest także 

największym dystrybutorem reklam internetowych. Kiedy przyjrzymy się sposobom reklamowania i 

zarabiania na swojej stronie, skupię się na systemie Google (AdWords). Jeśli chodzi o marketing Twojej 

strony i podanie swojego nazwiska, aby odwiedzający Cię znaleźli, dążenie do największych punktów 

ekspozycji dla reklamy jest najlepszą pozycją wyjściową. Przeanalizujemy, jak wyświetlić swoją witrynę 

w różnych wyszukiwarkach później w sekcji "Składanie wyszukiwarki". Na razie przyjrzyjmy się, które 

wyszukiwarki uzyskują największy ruch. W ćwiczeniu "Zobacz dla siebie" znajdziesz cztery najczęściej 

wyszukiwane wyszukiwarki według statystycznej liczby użytkowników. Powinieneś zwrócić szczególną 

uwagę na umieszczenie swojej witryny w tych czterech obszarach. Google posiada zdecydowaną 

większość całego ruchu związanego z wyszukiwaniem, ale inne wyszukiwarki wciąż mają miliony 

potencjalnych użytkowników, dlatego warto o nich pamiętać. Zwykle jednak przynoszą mniej wyników 

(jeśli chodzi o udane wizyty). Aby być na bieżąco z wyszukiwarkami, które możesz wykorzystać na swoją 

korzyść, powinieneś uważać na nowe, które pojawiają się! 

Co to jest SERP? 

Strona wyników wyszukiwania (SERP) to w zasadzie lista wyników wyświetlanych podczas 

wyszukiwania w witrynie internetowej, takiej jak Google, i jest to strona, na której ma się pojawiać 

witryna. Twoja pozycja na SERP zależy od różnych warunków, a różne typy wyników mogą pojawiać się 

w aukcjach, takich jak obrazy, mapy, definicje, a nawet filmy. Oczywiście, na tym etapie jesteśmy 

głównie zainteresowani umieszczeniem Twojej witryny na liście pod normalnymi wynikami 

tekstowymi. Można je podzielić na sponsorowane wyniki (które są wypłacane, aby uzyskać awans na 

pierwszej stronie) i naturalne aukcje, które nie miały żadnej pomocy od dostawcy wyszukiwania w 

pozycjonowaniu na jednej ze stron. Im wyższa witryna znajduje się w SERP, tym bardziej 



prawdopodobne być zauważonym przez ludzi szukających tego, co oferujesz (pięć najważniejszych 

pozycji naturalnych jest pożądanych jak złoto). W naturalnych rankingach wyszukiwania generalnie 

uzyskuje się dziesięć linków na stronę, co daje każdemu linkowi odpowiednią przestrzeń, aby zwrócić 

uwagę osoby poszukującej. Umieszczenie w najwyższych rangach jest uważane za najbardziej 

wartościowe. Ogólnie rzecz biorąc, mniej niż 50% osób wykracza poza pierwsze kilka stron, a szansa 

uzyskania kliknięcia przez witrynę znacznie się zmniejsza trzecia strona. Ludzie mają tendencję do 

przekształcania wyszukiwanych haseł i próbują ponownie, jeśli nie mogą znaleźć tego, czego chcą na 

pierwszych kilku stronach wyników. Ponadto, posiadanie naturalnej pozycji w rankingu SEO jest 

bardziej prawdopodobne, aby przyciągnąć użytkowników niż użycie płatnego linku sponsorowanego. 

W rzeczywistości niektóre badania pokazują, że szanse są ponad podwójne! Być może dzieje się tak 

dlatego, że ludzie zostali przeszkoleni, aby nie klikać reklam (ze względu na ogólną niechęć do nich) i 

dlatego, że trafność może nie być tak dokładna. 

Odcienie szarego 

Trzy popularne terminy w SEO to "biały kapelusz", "czarny kapelusz" i "szary kapelusz". Odnoszą się do 

zakresu technik, aby uzyskać listę w wyszukiwarkach. Te terminy są hasłami, które mają małe 

znaczenie, ale wskazują, że w zależności od moralności (i etyki), niektóre techniki przyciągania uwagi 

wyszukiwarki są całkowicie niewinne, gdy inne nie tylko zwodzą, ale mogą cię zbanować w 

wyszukiwarkach. Większość wyszukiwarek takich jak Google ma zasady postępowania z nieetyczną 

optymalizacją wyszukiwania. Terminy wywodzą się z czasów, kiedy hakerzy używali tych słów do 

reprezentowania, jeśli byli cnotliwymi hakerami, którzy informowali zespoły bezpieczeństwa o błędach 

lub pozbawionych skrupułów hakerów, którzy po prostu chcieli wyrządzić szkodę. Oczywiście, 

niektórzy również mówią pomiędzy. Mimo że te warunki są używane w hakowaniu, wykorzystam je do 

zdefiniowania różnych metod SEO: 

Białe kapelusze: osoby te koncentrują się na czystym semantycznym znaczniku, naprawiającym 

problemy bezpośrednio ze stronami internetowymi, natura i progresywne umieszczanie w 

wyszukiwarkach oraz ogólnie przyjętymi technikami zwiększania liczby odwiedzających poprzez 

reklamy, media społecznościowe i czyste, ale skuteczne programy reklamowe. 

Szare kapelusze: osoby te koncentrują się na połączeniu zarówno agresywnego, jak i subtelnego 

marketingu i często chcą postawić na ryzyko (takie jak potencjalne zbankrutowanie w wyszukiwarkach) 

strategię SEO. Zwykle jednak mają więcej powściągliwości niż czarni eksperci od SEO, którzy używają 

bardziej brutalnych metod. 

Czarne kapelusze: osoby te koncentrują się na agresywnych formach marketingu, intensywnym 

korzystaniu z metadanych, uzyskiwaniu dużej liczby linków zwrotnych i generalnie przekraczaniu granic 

wyszukiwarki. Taktyka ta wiąże się z dużo większym ryzykiem, ale wynikiem może być wyższe miejsce 

docelowe. 

Naturalne lngredients 

Teraz, gdy krótko wspomniałem o wyszukiwarkach i rodzajach osób, które wykonują SEO, musimy 

zbadać związek między twoim kodem źródłowym a wyszukiwaniami (i jak zachować rzeczy natura!). 

Jednym z kluczowych czynników do jakiejkolwiek organie jest użycie natury! Składniki. W terminach 

związanych z projektowaniem stron internetowych oznacza to, że chcesz zrobić wszystko w sposób 

możliwie prosty i prosty, aby umożliwić wyszukiwarkom szybkie i łatwe poruszanie się po treściach; 

musisz upewnić się, że twój tekst jest semantycznie poprawny i możliwie minimalistyczny w 

odniesieniu do wzdęć. Jesteś już świadomy znaczenia, jakie ma to dla ułatwienia dostępu, a 

wyszukiwarki są umieszczane w kategorii niepełnosprawnych użytkowników, ponieważ są ograniczone 



przez technologie, z których mogą korzystać, takie jak CSS, JavaScript i Flash, chociaż niektóre 

wyszukiwarki, w tym Google , coraz lepiej rozumieją tę technologię. W rezultacie tylko używanie 

technologii zgodnie z potrzebami pomoże zmniejszyć złożoność i sprawi, że odpowiednie treści witryny 

będą miały większą szansę na prawidłowe indeksowanie. 

Naprawianie drobnych błędów 

Sprawdź swój kod źródłowy i sprawdź, czy możesz znaleźć coś, co nie jest poprawne lub nie jest 

semantyczne lub jeśli popełniłeś jakieś inne błędy. Naprawienie tych drobnych rzeczy może być 

dobrym balansowaniem pod względem reakcji wyszukiwarek. Możesz uzyskać wyższą rangę za 

semantyczną, zwłaszcza jeśli wyszukiwarki zauważają ważne informacje łatwiej, ale kluczowy jest 

również dostęp do wyszukiwarek. Być może po użyciu walidatora W3C okaże się, że niektóre z twoich 

kodów nie są poprawnie sprawdzane? W takim przypadku możesz zadbać o usunięcie błędów, 

ponieważ mogą one zaszkodzić twojemu rankingowi (zwłaszcza, że niektóre elementy HTML, takie jak 

nagłówki, mają dużo znaczenia i pierwszeństwo w wynikach i ogólnie przyznanej wartości). Jeśli 

zastosowałeś się do zaleceń zawartych w tej książce o utrzymywaniu kodu w czystości i semantyce, 

twoja strona powinna przejść ten test dość łatwo, ale zawsze warto sprawdzić, czy są jakieś ulepszenia, 

które możesz wprowadzić na swojej stronie. Każde zmniejszenie wielkości pliku może poprawić 

prędkość witryny. Mniejsze pliki mogą być przydatne, gdy wyszukiwarki próbują indeksować 

zawartość, ponieważ strony o rozmiarze przekraczającym 100 KB mogą spowodować przekroczenie 

limitu czasu lub opóźnienie dodania strony do indeksu. Naturalne składniki dotyczą nie tylko kodu 

witryny, ale także nazwy domeny i adresów URL, które posiadasz. Zapewnienie łatwej do zapamiętania 

nazwy domeny jest mało prawdopodobne, aby padło ofiarą ciągłych literówek, a korzystanie z 

przyjaznych adresów URL pomaga pająkom i odwiedzającym rozpoznawać zawartość według adresów 

bogatych w słowa kluczowe i kontekst. 

Obalanie mitów 

Obalanie mitów 

Jak wiesz, ekologiczny SEO opiera się na zasadach, które sprawiają, że twoja strona jest tak czysta i 

wydajna, jak to tylko możliwe. Wiemy już, że twoja strona jest semantyczna i ważna; dlatego naturalny 

ranking SEO Twojej strony internetowej powinien być już zoptymalizowany! Podczas gdy twoja strona 

internetowa działa najlepiej, jak to możliwe, jest to prawdopodobnie najprostsza forma SEO i nie 

wymaga rzeczywistego kontaktu z wyszukiwarkami (w przeciwieństwie do tego, z czym będziemy 

pracować później), wiele mitów pojawiło się w odniesieniu do SEO i musimy rozwiązać te problemy, 

zanim zaczniemy robić coś więcej niż tylko optymalizację kodu źródłowego twojej witryny. Pierwszym 

mitem, który zamierzamy zniszczyć, jest to, że ludzie sądzą, że rozszerzenia (czy typ pliku, taki jak .php 

i .html, czy rozszerzenie nazwy domeny) wpłyną na pozycję w twojej wyszukiwarce. Chociaż popularne 

rozszerzenia, takie jak .com, .net i .org, są często brane pod uwagę, nie musisz martwić się o inne 

rozszerzenie, które ma słabą pozycję w rankingu, ponieważ jedynym momentem, w którym 

rozszerzenia domen odgrywają rolę w rankingu wyszukiwarek, jest sytuacja, w której użytkownicy 

wyszukują za pomocą lokalnych list (nie ma to znaczenia dla przeciętnej osoby, która chce mieć 

globalną widownię), takich jak witryna google.co.uk. W takich przypadkach rozszerzenie oparte na 

Wielkiej Brytanii będzie miało większą wagę niż ogólna domena najwyższego poziomu (jeśli twój 

hosting również znajduje się w tym kraju, to też robi różnicę!). Weź pod uwagę lokalizację podczas 

indeksowania witryny. Ta zasada dotyczy również lokalizacji serwerów Twojej firmy hostingowej. Na 

przykład, jeśli poszedłeś z serwerem znajdującym się w Stanach Zjednoczonych i chcesz, aby Twoja 

witryna działała dobrze w Wielkiej Brytanii, nawet z brytyjską nazwą domeny (.co.uk), możesz mieć 

wpływ na swoje ogólne zgrabianie w wyszukiwarkach w wyniku ustawień regionalnych serwera. Drugi 



mit jest jednym z najbardziej popularnych i niepoprawnych - metadane pomogą ci znaleźć dobre 

miejsce w wyszukiwarkach. Sposób użycia metadanych opisu i słowa kluczowego mają ograniczone 

znaczenie i chociaż opis jest uznawany przez Google i inne, tag słów kluczowych jest całkowicie 

ignorowany. Ze względu na nadużycia w przeszłości znaczniki słów kluczowych zostały porzucone przez 

główne wyszukiwarki, więc będą miały niewielką wartość, z wyjątkiem niszowych wyszukiwarek, które 

obsługują bardzo niewielką część wyszukiwarek. Jednak korzystanie z mikroformatów i metadanych, 

które są podawane prawidłowo, może przynieść dodatkowe korzyści. Na przykład rel = "nofollow" to 

mikroformat, który pozwala stwierdzić, że kotwica nie powinna być wymieniona jako powiązana z tą 

stroną. Może to zatrzymać liczenie linków spamowych, gdy jakość linków jest brana pod uwagę przez 

wyszukiwarki. Trzeci mit, w którym przyjrzymy się twierdzeniom, że oprogramowanie SEO spowoduje, 

że zostaniesz zbanowany przez Google. Chociaż istnieje kilka złych produktów, które potencjalnie mogą 

zostać umieszczone na czarnej liście z powodu przestarzałych metod pozwalających na zauważenie 

przez wyszukiwarki, nie powinno się zniechęcać do wypróbowania niektórych dobrych produktów, 

które mogą być przydatne do uzyskania pomysłów na dalszy rozwój. zwiększ swój ranking w 

wyszukiwarkach. Wszystko, co musisz zrobić, to upewnić się, że wybrany produkt wykorzystuje 

akceptowalne metody optymalizacji (możesz sprawdzić użytkownika opinie, aby sprawdzić, jak dobrze 

dla nich działało), a produkty z pozytywnymi ocenami powinny być odpowiednie do użycia. Czwarty i 

ostatni mit, który obalimy, jest klasycznym błędem, który ludzie wydają się popełniać; niektórzy ludzie 

mają fałszywe założenie, że ilość ruchu (odwiedzających) ich strony internetowej da im lepszą pozycję 

w wyszukiwarkach. Nie dotyczy to jednego bardzo prostego powodu - wyszukiwarki mogą odwiedzać 

twoją strona jest podobna do każdej innej, ale nie widzą twoich statystyk (i nie jestem świadoma 

żadnych badań, które wskażą, że użycie Google Analytics wpłynie na to). Zasadniczo Google po prostu 

nie ma wystarczających informacji o tym, jakie rodzaje odwiedzających otrzymujesz (poza własnymi 

wynikami wyszukiwania), aby móc uwzględnić ruch.. 

SEO White Hat 

Jeśli chcesz być uważany za "dobrego faceta" SEO, skorzystaj z metod zawartych w tej sekcji, aby 

pomóc Ci poprawić pozycję Twojej witryny, patrząc na zatwierdzone metody zdobywania lepszej 

pozycji w wyszukiwarkach. Zbadamy, w jaki sposób twoja witryna jest na pierwszym miejscu, 

przeprowadzając badania słów kluczowych i budując link (przy użyciu wysokiej jakości zasobów). 

Zajmiemy się również tworzeniem map witryn i plików robots.txt, aby pomóc w jak najskuteczniejszym 

indeksowaniu treści. Wszystkie metody zawarte w tej sekcji są uważane za dobrą praktykę, są 

bezpieczne w użyciu, o ile nie są one nadużywane i mogą zwiększyć wydajność. Teraz, gdy masz ogólną 

świadomość wyszukiwarek, a Twój projekt jest ekologicznie gotowy do znalezienia przez wyszukiwarki, 

przyjrzymy się kilku prostym sposobom, w jaki możesz pozytywnie wpłynąć na pozycję SEO swojej 

witryny. Zacznijmy od poprawek poprawiających wydajność, aby uzyskać najlepszą pozycję za swoje 

pieniądze (to znaczy, jeśli zdecydujesz się wydać dowolną kwotę). 

Badanie słów kluczowych 

Gdy korzystamy z wyszukiwarki, podstawowym sposobem szukania informacji jest wprowadzenie 

odpowiednich słów kluczowych, aby opisać, czego szukamy, i kliknąć przycisk wyszukiwania. 

Wyszukiwarki zajmują się resztą i sprawdzają ich zapisy, aby zobaczyć, czego najprawdopodobniej 

szukamy. Kiedy przeprowadzamy optymalizację pod kątem wyszukiwarek, musimy zatem upewnić się, 

że witryna odpowiednio wykorzystuje słowa kluczowe w treści i inne informacje przetwarzane przez 

strony internetowe (takie jak metainformacje i nagłówki, stosownie do przypadku). Ponieważ proces 

wybierania słów kluczowych może być dość złożony, można znaleźć znacznie uproszczony proces krok 

po kroku poprzez próbę w poniższym ćwiczeniu "Try lt yourself". Pamiętaj, że po uzyskaniu tych 

informacji i badań musisz upewnić się, że Twoje treści odpowiednio odzwierciedlają słowa kluczowe 



(lub odwrotnie); Inaczej; możesz zostać przypadkowo wykryty jako spamer, co może skutkować 

zablokowaniem go w Google! 

Użyj poniższego przewodnika krok po kroku, aby utworzyć profil słowa kluczowego. Wyniki tych badań 

dadzą Ci kilka słów i zwrotów, które możesz wykorzystać na swojej stronie internetowej nie tylko w 

metatagach słów kluczowych, jeśli zdecydujesz się na ich użycie, ale także w dowolnej treści, którą 

napiszesz. Mamy nadzieję, że dzięki tym słowom kluczowym Twoja witryna powinna być dobrze 

widoczna w wyszukiwarkach z powodu tego, ile razy słowa te były używane i wymienione. 

1. Sporządź listę słów, które najlepiej opisują Twoją stronę i jej zawartość (spójrz na treść, którą 

przygotowałeś dla pomysłów). Będą to twoje podstawowe słowa kluczowe, ale powinieneś pamiętać, 

aby nie używać kombinacji jedno- lub dwuliterowych, ponieważ trzy- i czterowyrazowe opcje, takie jak 

"darmowy projekt", często lepiej opisują to, czego szuka zwykła osoba korzystająca z wyszukiwarki . 

Pamiętaj też o włączeniu swojej marki do słów kluczowych; jest to szczególnie ważne. 

2. Następnie musisz dodać więcej możliwych słów do swojej listy. Nie chcesz po prostu szukać 

synonimów swoich wcześniejszych słów (mogą one być przydatne do uzyskiwania pomysłów), 

ponieważ nie ma gwarancji, że użytkownicy będą szukać tych świeżo sformułowanych terminów. 

Zamiast tego otwórz tablicę pomysłów i spójrz na szczegóły na stronach internetowych konkurentów; 

odwiedzaj witryny, przeglądaj źródła ich stron i dodawaj do nich wszelkie trafne słowa kluczowe ,stale 

rosnąca lista. Są to powszechnie używane frazy wyszukiwania (CUSPS), ponieważ są to słowa kluczowe, 

które są wspólne dla konkurencji. Im więcej źródeł używasz CUSPS, tym lepiej, ponieważ uzyskasz 

znacznie lepsze informacje o tym, które słowa kluczowe są najbardziej popularne i pożądane przez 

twoich konkurentów. 

3. Teraz masz oryginalne i konkurencyjne słowa kluczowe, chcesz znaleźć jakieś relacyjne słowa 

kluczowe; są to słowa kluczowe, które pająki sugerują jako alternatywne wyszukiwane hasła. Aby 

uzyskać te warunki, odwiedź swoją ulubioną wyszukiwarkę (np. Google), wprowadź niektóre z 

obecnych słów kluczowych i zobacz, jakie alternatywy pojawiają się w sekcji "Czy chodziło Ci o". 

Powinieneś dodać wszystkie te pomysły do listy, ponieważ pokazują terminy, które ludzie wyglądali, 

które odnoszą się do twoich słów kluczowych. Zwykle nazywam to odpowiednimi wyszukiwanymi 

terminami (EST), ponieważ odnoszą się one do wyszukiwań przeciętnego użytkownika, w 

przeciwieństwie do CUSPS, które są po prostu replikacjami istniejących wpisów na stronie 

internetowej. 

4. Teraz prawdopodobnie masz blisko kilkaset słów. Nie możesz ich wszystkich użyć, więc musisz 

wyeliminować wyniki, które nie będą miały tak dużego znaczenia lub nie będą przyciągać 

odwiedzających Twoją witrynę. Wykonaj to, przeszukując każde słowo kluczowe po jednym naraz 

(może to chwilę potrwać). Zobacz, ile wyników każdy dostaje w wyszukiwarkach. Następnie weź tę listę 

i podziel ją na pół. W rezultacie będziesz mieć dwie listy zawierające połowę słów kluczowe, które są 

nadmiernie eksploatowane (te, które mają najwięcej trafień, które trudno zdobyć wysoką pozycję) i 

połowę, które są niedoścignione (mniej trafień oznacza większą szansę na uzyskanie wysokiej pozycji). 

Chcesz użyć kombinacji popularnych i mniej popularnych wyszukiwanych terminów w obrębie 

marketingu, aby zagwarantować sukces. 

5. Następnie należy zawęzić słowa w tych dwóch kategoriach. Po pierwsze, należy usunąć wszelkie 

wyrazy, które są ignorowane przez wyszukiwarki takie jak "i", "the" i "I" - są stratą potencjalnych słów 

kluczowych. Następnie powinieneś przyjrzeć się trendom wyszukiwań, które ludzie szukają (korzystając 

z Trendów Google), aby zobaczyć, jak gorące są Twoje wyszukiwane hasła. Zasadniczo, wybierz 

najlepszą kombinację (zarówno dla kombinacji jak i pojedynczych słów) i kontynuuj eliminowanie słów 



tak, jak uważasz za stosowne, aż skończysz z około 25 kluczowymi, nadmiernie wyczerpanymi słowami 

i 25 niedoścignionymi. Dzięki tym informacjom w końcu masz do wyboru słowa kluczowe premium. 

6. Wreszcie, musisz zastosować swoje badania do swojej witryny. Ponieważ już napisałeś swoje treści, 

możesz skierować niektóre kluczowe zwroty użyte w słowach kluczowych lub edytować treść, aby 

umieścić tu i tam kilka odniesień, aby były odpowiednie. Możesz je rozpowszechniać za pośrednictwem 

swojej witryny w treści, nagłówkach, alternatywnym tekście, metadanych i wielu innych. Dzięki tym 

dobrze zbadanym słowom kluczowym dla Twojej witryny, które zostały odkryte w wyniku 

przeprowadzonych badań i analiz, powinieneś spróbować ich użyć, gdy pojawi się prawdziwa okazja. 

Wynikiem tego jest to, że Twoja witryna pojawi się w wyszukiwanych hasłach, które wybrałeś. 

Tworzenie map witryn 

Podczas wyświetlania w indeksach wyszukiwania ważne są niektóre trafne słowa kluczowe, więc 

zapewnienie, że wszystkie strony są ze sobą powiązane, aby nie istniały żadne strony osierocone, ma 

również wysoki priorytet. Strony osierocone to te, które nie mają linków do innych stron w Twojej 

witrynie, a te często mogą być kłopotliwe, ponieważ wyszukiwarki zwykle nie mogą ich znaleźć. 

Prowadzenie indeksowania stron było zadaniem oprogramowania do przesyłania, które zawierało 

katalog odnośników, a następnie indeksowano je w poszczególnych przypadkach. Jednak w 

dzisiejszych czasach otwarty standard formatu XML znany jako mapa witryny stał się wszystkim 

wściekłością, ponieważ dosłownie zapewnia stronę zawartości, w której wszystko w witrynie istnieje, 

z informacjami takimi jak data ostatniej aktualizacji strony i częstotliwość jej zmiany w kontekście całej 

witryny. Mapa witryny pozwala wyszukiwarkom wyświetlać bardziej trafne wyniki, ponieważ wszystko 

zostało skutecznie skategoryzowane. Dokument mapy witryny jest po prostu plikiem, który próbuje 

wskazać każdą lokalizację pliku w witrynie. Możesz je połączyć, oczywiście, za pomocą 

oprogramowania lub ręcznie (jak większość innych składni). Czy chcesz utworzyć mapę witryny, aby 

wyświetlić wszystkie strony witryny? Doskonale, bo z pewnością może poprawić pozycję w rankingu, a 

jeśli prześlesz mapę witryny do Google, okaże się, że jest ona używana jako podstawowy zasób do 

określenia, co należy ponownie zindeksować. Poniższe informacje mogą początkowo wydawać się 

nieco dezorientujące, ale kiedy przejdziemy do ćwiczenia "Wypróbuj sam", zobaczysz, jak wszystko 

szybko i łatwo się łączy. Zaczniesz od utworzenia pliku o nazwie sitemap.xml i umieścisz go w folderze 

podstawowym swojej witryny (aby mógł być wykryty przez wyszukiwarki natywnie). Następnie musisz 

dodać do pliku kod używany w poniższym ćwiczeniu, ponieważ zawiera deklarację XML i następujące 

wymagane elementy: <urlset> w celu zadeklarowania DTD dla pliku, elementu kontenera <url> dla 

każdego pliku do być zindeksowane, a <loc> do określenia lokalizacji (URL) pliku, który musi zostać 

zaindeksowany. Te trzy elementy są jedynymi wymaganymi, ale masz również kilka fajnych 

opcjonalnych tagów, których możesz użyć, takich jak <lastmod>, które zawierają datę ostatniej 

modyfikacji pliku (w formacie YYYY / MM / DD). Możesz również spróbować użyć <changfreq>, aby 

wyjaśnić, jak często dokument jest aktualizowany (pamiętaj, że nie powinieneś używać tego na 

zarchiwizowanych stronach); możliwe wartości dla changfreq są zawsze, godzinowe, dzienne, 

tygodniowe, miesięczne, roczne i nigdy. Używanie tego tagu daje pająkom oszacowanie, kiedy strony 

muszą zostać ponownie zindeksowane. Oczywiście większość ludzi będzie patrzyła na ustawianie 

wartości zawsze, ponieważ zapewni najszybsze rezultaty. Wreszcie masz opcjonalny znacznik 

<priority>; nie doda ci dodatkowej wagi w wyszukiwarkach, ale opisuje, jak ważna jest strona w 

porównaniu z resztą witryny. Wartość domyślna to 0,5, ale ta wartość może wynosić od 0,0 do 1,0. W 

plikach XML musisz używać funkcji escaping, aby zapewnić działanie strony. Zbiegnięte znaki działają 

zasadniczo jako zamienniki znaków, które naturalnie zakłada przeglądarka, są częścią kodu: use & amp; 

zamiast & dla ampersand, & quot; dla "wskazania apostrofu", zamiast "dla podwójnego cudzysłowu, 

<zamiast <dla znacznika otwierającego lub mniejszego niż symbol i> zamiast znacznika zamykającego 



lub symbolu większego niż". Ucieczka z tych znaków gwarantuje, że pojawiają się jako tekst, a nie są 

mylone z kodem, co sprawia, że unikanie jest niezbędną umiejętnością do nauki. Jest to również ważne, 

jeśli korzystasz z kanałów RSS lub Atom, aby zapewnić, że poprawne znaki pojawią się w sposób 

zamierzony w kanałach syndykacyjnych. 

Budowanie mapy witryny 

Poniższy przykład pokazuje mapę witryny w akcji. Korzystając z poprzednich informacji o tym, co 

reprezentuje każdy tag, można replikować poniższy przykład i wprowadzać wszelkie wymagane 

modyfikacje, i mam nadzieję, że ułatwi to zadanie. Ważne jest, aby pamiętać, że każda strona w 

witrynie powinna zawierać odpowiednie tagi (jak pokazano) przechowywane w elemencie URL. Ogólna 

zasada dotycząca korzystania z map witryn XML ma na celu zapewnienie im prostoty. Na szczęście dla 

ciebie jest tylko bardzo mała liczba tagów (i większość z nich jest opcjonalna), więc możesz złożyć 

podstawową mapę witryny, która ma być indeksowana w krótkim czasie! Ten przykład w zasadzie 

wskazuje na trzy oddzielne linki: jeden dla strony głównej, jeden dla sekcji filmów i jeden dla sekcji 

muzycznej. Każde odwołanie ma datę wskazującą, kiedy plik został ostatnio zmodyfikowany, więc 

wyszukiwarki wiedzą, kiedy została wykonana aktualizacja, a każda z nich ma częstotliwość, z którą 

strony powinny zostać ponownie zindeksowane. Jeśli zdecydujesz się na utworzenie mapy witryny, 

powinieneś (jak wspomniano) umieścić ją w folderze podstawowym razem z plikiem robots.txt 

(wspomnianym w dalszej części tego rozdziału w większej części), ponieważ jest to podstawowa 

lokalizacja, w której większość wyszukiwarek spróbuje go znaleźć! 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

<url> 

<loc>http://www.yoursitehere.com/</loc> 

<lastmod>2009-12-22</lastmod> 

<changefreq>monthly</changefreq> 

<priority>0.7</priority> 

</url> 

<url> 

<loc>http://www.yoursitehere.com/catalog/movies/</loc> 

<lastmod>2009-12-22</lastmod> 

<changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 

<url> 

<loc>http://www.yoursitehere.com/catalog/music/</loc> 

<lastmod>2009-12-21</lastmod> 

<changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 



</urlset> 

robots.txt 

Kiedy w części 9 zbadaliśmy mikroformaty, wspomniałem, że wyszukiwarki wykorzystują mikroformaty 

i metadane, co ma nam umożliwić wyjaśnienie, czy wyszukiwarki powinny indeksować, śledzić lub 

ignorować strony. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych i niezawodnych metod określania, co może 

przeszukiwać wyszukiwarka, jest plik robots.txt, który brzmi tak, jak brzmi - plik tekstowy znajdujący 

się w katalogu podstawowym (nie musi być zadeklarowany w szefa HTML) i wyjaśnia w 

wyszukiwarkach, co nie będzie warte próby indeksowania. Oczywiście główne wyszukiwarki obsługują 

plik robots.txt, ale należy pamiętać, że to z pewnością nie jest niezawodny, ponieważ nie ma 

faktycznego wymogu, aby wyszukiwarki korzystały z pliku robotów, aby mogły go zignorować. i strony 

indeksowe, które chcesz zablokować (jest to niestety powszechna praktyka od złośliwych pająków, 

którzy kradną treści osób). Mimo to należy użyć tego pliku, ponieważ dla większości wyszukiwarek (a 

zatem dla większości osób) plik robots.txt wykonuje zadanie filtrowania wyszukiwarek i jest naprawdę 

łatwy do wyprodukowania. 

Tworzenie pliku robots.txt 

Utwórzmy plik robots .txt i zapiszmy go (jak wspomniano) w folderze podstawowym Twojej witryny. 

Następnie należy dodać szczegóły dla każdego klienta użytkownika: (wyszukiwarka), do którego mają 

się stosować polecenia według nazwy danego pająka. Jeśli chcesz zastosować polecenie do wszystkich 

pająków, możesz użyć globalnego symbolu wieloznacznego. Następnie pojawia się instrukcja Disallow: 

z relatywną ścieżką, którą chcesz powstrzymać od indeksowania wyszukiwarek. Biały tak działa 

podstawowy standard, nowy standard ma wsparcie ze strony dużych dostawców wyszukiwania i 

zawiera kilka innych użytecznych zestawów reguł. Zauważ, że w poniższym przykładzie dodałem 

również odniesienie do pliku mapy witryny, aby pająk wiedział, gdzie go znaleźć (jest to jedno z tych 

nowych poleceń, które obsługują part! W wyszukiwarkach). 

User-agent: * Disallow: / members / Disallow: I cgi-bin I Sitemap: sitemap .xml Poniższa część! i 

nieobsługiwane funkcje zostały uwzględnione w tej sekcji, ponieważ wsparcie jest oczekiwane w 

przyszłości. Nie musisz czekać na obsługę przeglądarek (chodzi tylko o wyszukiwarki), ale 

prawdopodobnie nie potrwa to długo, zanim będą obsługiwane przez przeglądarki. 

Częściowe wsparcie: Zezwalaj (zapewnia wyjątek od reguły disallow, co pozwala na ponowne 

umieszczenie pliku lub folderu na liście indeksu), opóźnienie Craw (mierzone w sekundach, to prosi 

wyszukiwarki o wstrzymanie indeksowania na określony czas ) i mapę witryny (linki do utworzonej 

mapy witryny). 

Unsupported: Robot-version (określa tylko określoną wersję wyszukiwarki do indeksowania treści), 

Visit-time (żądania indeksowania w określonym czasie dnia lub nocy), Request-rate (określa, jak szybko 

może pająk zażądać strony w sekundach), a Comment (prosi robota o ponowne przesłanie informacji 

o akcjach, które wykonał). 

Przesyłanie wyszukiwarki 

Teraz, gdy masz mapę witryny i plik robots.txt, aby poradzić sobie z wyszukiwarkami, musisz ich 

rzeczywiście odwiedzić i zindeksować swoją witrynę. Skuteczną metodą początkowego umieszczenia 

witryny w wyszukiwarkach jest umieszczenie witryny lub link do niej z czyjejś strony internetowej. 

Wyszukiwarki będą oczywiście przeglądać witrynę aukcji i zauważą twój link, a następnie podążą za 

nim, aby zobaczyć, co istnieje w nowej nieznanej lokalizacji, chociaż ta metoda może czasami zająć 

trochę czasu. Możesz również przesłać mapę witryny do wyszukiwarek bezpośrednio, korzystając z 



usług takich jak narzędzia Google dla webmasterów, lub możesz po prostu użyć własnych stron do 

przesyłania zgłoszeń w celu uzyskania informacji o swojej stronie, odwiedzając jedną z poniższych 

witryn i wpisując swój adres URL. Narzędzia Google dla webmasterów są potężniejsze, niż możesz sobie 

wyobrazić. Oprócz tego, że możesz wyświetlać swoją witrynę za pomocą mapy witryny, możesz też 

użyć narzędzi do znajdowania słów kluczowych, kupowania powierzchni reklamowej i integracji z 

Analytics (Potężny i popularny pakiet statystyk Google). Pomoże Ci to w zdiagnozowaniu problemów z 

przeglądarką, dzięki temu, że wyszukiwarki będą wyjaśniać, gdzie Twoja witryna nie jest idealna. 

Korzystając z narzędzi dostępnych w tym pakiecie biurowym dla twojej witryny, możesz pomóc 

rozwiązać wszelkie natychmiastowe problemy z witryną. 

Rankingi 

Wysokość rankingu witryny (pozycja w wynikach wyszukiwania) zależy od różnych czynników. Istnieją 

różne rodzaje rang, a kilka serwisów online oferuje nawet własne schematy rankingowe. Chociaż nie 

są tak dokładne, jak standardowe rankingi wyszukiwania, wciąż są popularne. Ranking został 

wymyślony przez wyszukiwarki jako rodzaj cyfrowej kabiny do głosowania, aby uzyskać jak najlepsze 

wyniki. Na ranking wpływa jakość treści (spam zostanie usunięty z indeksów), a reputacja witryny jest 

uzyskiwana, gdy na tej stronie znajdują się wysokiej jakości renomowane strony internetowe. Te 

renomowane witryny są wysoko oceniane ze względu na jakość ich zawartości i ogólnego autorytetu 

(BBC jest przykładem renomowanego źródła wiadomości), a ich linki do Twojej witryny pokazują, że 

twoja strona została uznana za wystarczająco ważną, aby uzasadnić odwołanie. Rankingi są szczególnie 

ważne, gdy budujesz link (jak dowiesz się, kiedy rozpoczynamy ten proces w dalszej części tego 

rozdziału), ponieważ zasadniczo starasz się budować punkty reputacji na innych stronach 

internetowych. Najpierw jednak przeanalizujemy różne schematy rankingowe stosowane przez 

wyszukiwarkę i wagę, jaką każdy z nich ma na celu ustalenie, jak wysoko pozycjonowana jest twoja 

strona. Nawet wiek może obniżyć pozycję witryny, ponieważ nowo zaindeksowane witryny mogą być 

wykorzystywane do rozsyłania spamu, więc wyszukiwarki mniejszą wagę przywiązują do wartości SEO 

stron internetowych poniżej roku. 

* PageRank: Jest zbudowany za pomocą wspomnianego wcześniej mechanizmu głosowania. Strona z 

wysokim PageRank (PR) często otrzymywała głosy (linki do strony) z wysokiej jakości źródeł, dlatego 

też jest ważna i warta cytowania. PageRank waha się od 0 (w zasadzie niepubliczne) do 10 (zaległe). 

Większość witryn mieści się w przedziale 3-5 PR, jeśli od jakiegoś czasu są w pobliżu i stale publikują 

nowe treści. Aby sprawdzić PageRank swojej witryny, powinieneś zainstalować jakieś 

oprogramowanie, takie jak Google Toolbar, który ma wbudowaną funkcję sprawdzania poprawności. 

* LinkRank: Ten pomiar jest pobierany z adresu samej strony internetowej, która po zindeksowaniu 

pająk przeprowadza wyszukiwanie istotności w oparciu o to, czy informacje dotyczące słów kluczowych 

pojawiają się w nazwie domeny lub strukturze URL. Dlatego ważne jest, aby uzyskać domenę, która ma 

sens dla Twojej marki i dlaczego pomocne będą przyjazne adresy URL 

* TrustRank: To wpływa na jakość i wiarygodność stron internetowych, które prowadzą do Twojej 

strony. Strony, które zyskały zaufanie i reputację wysokiej jakości dla linków, które publikują (w 

porównaniu do katalogów, które umożliwiają spamowanie ich indeksu lub komentarzy do blogów) 

przyczynią się do uzyskania w rezultacie wyższego rankingu PageRank (jak znaczek autorytetu). Znane 

katalogi indeksujące treści wysokiej jakości, takie jak DMOZ (www.dmoz.org) lub Yahoo Directories 

(dir.yahoo.com), a nawet strony rządowe (.gov) i edukacyjne (.edu) oraz Wikipedia, są uważane za 

wysoką wartość wewnętrzną, ponieważ mają reputację jako źródła jakości. 

* LocalRank: ten subsydiowany format PageRank określa przydatność informacji na temat statusu 

geograficznego; lokalizacja hosta, rozszerzenie domeny, język treści i różne inne czynniki są łączone w 



celu utworzenia indeksu rankingu, który daje wyniki wyższym pozycjom w lokalnych wynikach 

wyszukiwania (dla każdego kraju). Zwykły ranking PageRank dotyczy globalnych wyników 

wyszukiwania, które nie muszą uwzględniać wyników lokalizacji geograficznej. 

* BuzzRank: Ten stosunkowo nowy czynnik działa na pojęcie popularności artykułów, osób, tematów i 

cokolwiek innego wymierne. Sam BuzzRank działa z wykorzystaniem współczynnika hot-or-not, który 

zmienia się w zależności od tego, co ludzie szukają. Choć ranking ten nie wpłynie technicznie na ranking 

PageRank, zauważalny jest trend w marketingu wirusowym (termin  oznacza eksplozję sukcesu poprzez 

masową kampanię "word-of-mouth", do której popularność czegoś jest określana przez 

krótkoterminowe odwołanie) pokazało, że strony internetowe, które czerpią dużo hałasu z serwisów 

społecznościowych, takich jak Twitter, natychmiast otrzymują bezpłatnie skierowania odwiedzających 

ze stron internetowych, które przekazują link. Zasadniczo, wirusowy efekt "szumu" jest rodzajem 

samopodtrzymującej się sławy, która generuje ruch na podstawie uwagi. Na przykład historia 

wiadomości, która jest wirusowa, mogłaby uzyskać wyższą pozycję na niektórych stronach 

internetowych, jeśli wyniki są oparte na liczbie wyświetleń strony lub otrzymanych kciuków, a nie na 

trafności. Spora liczba witryn (takich jak Digg) wymienia popularne artykuły w oparciu o ilość uwagi 

(buzz), jaką otrzymują przez pewien czas. Podobne narzędzie do artykułów Wikipedii nosi nazwę 

WikiRank, który wykorzystuje tę samą metodologię tworzenia pierwszych stron na podstawie 

artykułów, które otrzymały dużą liczbę odwiedzających.  

* Alexa: Dostarczony przez Amazon, pasek narzędzi Alexa to kontrowersyjny system do rankingu stron 

internetowych w oparciu o ich popularność z niewielką liczbą użytkowników uczestniczących w 

programie. Podobnie jak system oceniania Nielsen TV, niewielka grupa osób ocenia witryny podczas 

przeglądania (wyniki są mierzone automatycznie), aby dowiedzieć się, jak ludzie przeglądają Internet. 

Chociaż sama koncepcja jest dobra, problem polega na tym, że zbyt mało osób korzysta z tej usługi, 

aby jej statystyki rangowe były uważane za zdalnie wiarygodne (nawet jeśli zważysz je jako przekrój).  

* Quantcast: W podobny sposób, jak Alexa, model Quantcast mierzy wskaźnik powodzenia odwiedzin 

na stronach internetowych. Podobnie jak Alexa, ma wadę małej liczby zwykłych użytkowników. W 

rezultacie, jeśli korzystasz z usług takich jak Alexa i Quantcast, które nie pobierają informacji ze źródła 

większości takiego jak wyszukiwarki, pamiętaj, że ich wyniki są interesujące, ale nie mają zbyt dużej 

wartości dla ciebie lub Twoja witryna pod względem popularności. System rankingowy nigdy nie został 

w tej chwili prawidłowo wprowadzony. Jednak w przeciwieństwie do Alexy, Quantcast nie wymaga 

zainstalowania paska narzędzi (wykorzystuje skrypty osadzone na stronach). 

Budowanie linków 

Teraz musimy przejść do ostatniego etapu procesu zwanego budowaniem linków. Ponieważ jesteś na 

liście w wyszukiwarkach (lub właśnie to robisz), chcesz, aby inne strony internetowe łączyły się z Tobą, 

aby nie tylko zwiększyć świadomość publiczną o Twoim istnieniu, ale również pomóc Ci w jak 

najskuteczniejszym wysłaniu do systemu PageRank ( nie tak szybko jak to możliwe). Kiedy buduję link, 

wolę mniej agresywne podejście; Uważam, że przesyłanie do każdego katalogu, forum lub lokalizacji 

na Ziemi przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ osłabia jakość ludzi, którzy łączą się z 

Tobą. Gdy strona o wysokim rankingu PageRank zawiera link do Twojej witryny, odziedziczysz pewną 

wiarygodność, jaką strona ta oferuje dzięki skojarzeniu. Ponieważ wyszukiwarki zwiększają zaufanie do 

stron internetowych, Twój PageRank rośnie, ponieważ PageRank to przede wszystkim zaufanie i to, jak 

dobra jest strona. Gdy zaufana strona internetowa będzie zawierała linki do Ciebie, wyszukiwarka od 

razu wie, że witryna dała Twojej witrynie znaczek akceptacji. Wyszukiwarka zakłada, że łącząc się z 

twoją witryną, druga strona poleca twoją (efekt ten jest zwykle nazywany sokiem linkowym). W 

rezultacie Twoja strona internetowa skutecznie wyciska więcej PageRank z każdym zamieszczonym 



linkiem. Oczywiście nie chcesz posuwać się tak daleko, jak spam, i nie powinieneś publikować na 

stronach, które używają nofollow (ponieważ wyszukiwarki ignorują te skierowania). Twoja witryna 

może zrobić całkiem dobrze dla siebie zachęcając niektóre przyjazne strony internetowe do 

angażowania się w marketing strony, umieszczając w jakiś sposób odniesienie do Twojej strony. W 

przeciwieństwie do strony internetowej, która publikuje wiele linków (lub sprzedaje je w celu 

zarobienia pieniędzy) zazwyczaj zyskuje niski PageRank, ponieważ wyszukiwarki uważają, że sama 

liczba linków oznacza, że nie są oparte na jakości. Usługi wymiany linków, które często mają bardzo 

małą kontrolę jakości i są nierozpoznane, są nazywane wymianami linków. Ponieważ chcesz uzyskać 

tylko linki o najwyższej jakości, korzystanie z witryn wymiany linków to zły pomysł. Działają poprzez 

umieszczenie linku do Twojej witryny, gdy umieścisz link do nich. Ponieważ twoje strony internetowe 

nie są powiązane, a wymiany mają bardzo niewielką kontrolę jakości (ogólnie), wartość Twojej strony 

internetowej zostanie zmniejszona poprzez umieszczenie jej tam. Inna metoda budowy linku jest 

poprzez sieci społeczne w postaci stron internetowych social bookmarking jak del.ido.us, 

StumbleUpon, i inne, które pozwalają przechowywać nie tylko swoją własną stronę internetową, ale 

również wymienić swoje ulubione strony internetowe w sieci, aby ludzie mogli zobaczyć im. Stronę 

przechowujesz, oznaczając ją, recenzując i przesyłając recenzję. Tworzenie zakładek do stron może być 

przydatne w Twojej kampanii, ponieważ możesz udostępniać link do innych witryn i zapewniać swoim 

odwiedzającym wgląd w sposób przeglądania stron internetowych oraz cytować polecane przez Ciebie 

miejsca. Inną powszechnie stosowaną metodą budowania linków jest umieszczanie linków do 

katalogów. Może to być bardzo dobry ruch, jeśli użyjesz zaufanego katalogu, takiego jak DMOZ, który 

pozbywa się wszystkich linków spamowych, ale możesz być w stanie uzyskać wyższy ranking PageRank. 

Możliwe, że bycie wymienionym na zaufanych stronach internetowych zasobów się opłaca, ponieważ 

link jest po prostu do strony głównej wśród wielu innych, ale realna wartość jest nieco mniejsza. 

Prawdziwym sekretem łączenia się z witryną i otrzymywania soku o wyjątkowo wysokiej jakości jest 

pisanie artykułów na ten temat, z którymi współpracuje twoja strona internetowa i pobieranie witryn 

z artykułami, które żądają wysokiej jakości treści do opublikowania. Nie tylko otrzymasz zapłatę, ale 

zazwyczaj otrzymasz link do swojej witryny, która sprawi, że Twoja strona stanie się dobra. Ludzie 

zobaczą, co oferujesz, a dając coś innej stronie, natychmiast osiągniesz status. Ta podstawowa technika 

reklamy odnosi się również do tworzenia treści Wikipedii (które przytaczają informacje z Twojej 

witryny lub artykułu napisanego przez Ciebie na podobny temat - o ile jest to faktyczne). Udział w 

forach, innych społecznościach i sieciach społecznościowych może również pomóc w zdobyciu Twojego 

imienia i nazwiska, marki i strony internetowej, ponieważ wspomniana strona internetowa może 

przyciągać potencjalnych klientów. Nic nie daje tak dużego wzrostu w promocji, jak autentyczne linki 

do oferowania czegoś, co inni ludzie uznają za przydatne. Niestety, wiele osób woli spamować swoją 

drogę na szczyt, co jest nieefektywne i degraduje jakość witryny jako zasobu. Jeśli masz dobrej jakości 

treści, nic ci nie będzie bez spamowania, ponieważ ludzie będą naturalnie skłonni do połączenia się z 

tobą i efektywnie wykonają ciężką pracę - o ile tylko ci wolno. 

Black Hat SEO 

Teraz, gdy przyjrzeliśmy się legalnym sposobom zdobycia pozycji w twojej wyszukiwarce, pora 

przyjrzeć się niektórym sposobom, w jaki ludzie próbowali uzyskać lepszą pozycję, która może cię 

zbanować, jeśli masz pecha na tyle, by dać się złapać. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystko, co zostało 

wspomniane w tej sekcji, nigdy nie powinno być przez Ciebie replikowane, ponieważ może to 

spowodować, że Twoja witryna zostanie usunięta z wyników wyszukiwania (tak, możesz uzyskać 

zbanowanie od Google lub jakiejkolwiek innej wyszukiwarki!). Jeśli zostaniesz zbanowany, twoja strona 

może również nie istnieć, ponieważ badania pokazują, że około 70% całego ruchu pochodzi z 

wyszukiwarek, a nie z innych metod, takich jak bezpośrednie wpisywanie adresu strony internetowej 



lub przekierowanie przez inną stronę, na której się znajdujesz. , jest niezwykle ważne, aby pozostać na 

dobrych stronach dużych wyszukiwarek i nie próbuj przekręć ich za pozycję 

Techniki SEO, których należy unikać 

Istnieje wiele technik czarnego kapelusza i wszystkie one mają wpływ na twoją stronę i jej pozycję w 

wyszukiwarkach. Aby pomóc Ci uniknąć stosowania tych potencjalnie niebezpiecznych technik, zostały 

one wymienione w tej sekcji wraz z tym, co robią w Twojej witrynie. Chociaż nie mogę powstrzymać 

Cię przed wdrożeniem tych technik, najlepiej mogę powiedzieć, że jeśli jesteś uczciwą osobą, starając 

się, aby Twoja witryna była dobrze znana, z pewnością nie chcesz degradować swojej marki za pomocą 

wszystkiego, co zobaczysz na poniższej liście . 

* Pakowanie słów kluczowych oznacza przeciążanie metatagów słów kluczowych (lub treści) o wiele 

więcej słów kluczowych, niż to konieczne. Podczas dodawania słów kluczowych do witryny należy 

zachować ostrożność. Jednym z powodów, dla których musiałem pisać treści przed poznaniem SEO, 

jest to, że możesz kierować niewielką liczbę trafnych słów kluczowych z wysokiej jakości treści, zamiast 

budować treść wokół słów kluczowych, które często doprowadzić do spamowania! Pakowanie słów 

kluczowych zostanie uznane za spam przez Google i spowoduje, że nie będziesz na liście i zostaniesz 

zbanowany. 

* Nasycenie linków występuje wtedy, gdy masz dużo do wielu linków na swoich stronach do 

zewnętrznych stron internetowych. Jeśli linki są trafne i na twojej stronie, prawdopodobnie są w 

porządku. Jednak spamowanie stron internetowych osób trzecich (szczególnie jeśli którykolwiek z 

linków wskazuje na stronę o niskiej wartości PageRank) osłabia jakość witryny. Zbyt wiele linków może 

spowodować, że wyszukiwarki uznają, że po prostu spamujesz. Chociaż możesz swobodnie 

reklamować inne witryny, powinieneś użyć atrybutu rel = "nofollow" i mikroformatu dla konkretnych 

linków, jeśli chcesz, aby wyszukiwarki wiedzieli, że nie popierasz lub chcesz, aby link ten był 

uwzględniany w rankingu PageRank. 

* Maskowanie zawartości występuje, gdy używasz CSS lub JavaScript, aby ukryć bogate w słowa 

kluczowe treści przed gośćmi, mając na celu zwiększenie liczby używanych słów kluczowych, bez 

wiedzy innych osób. Na przykład możesz użyć display: none; w akapicie pełnym tylko słów kluczowych. 

Lub możesz użyć ramek i iFrame do wstrzyknąć ukrytą zawartość lub użyj JavaScript, aby spamować 

słowa kluczowe za pomocą document.write i innerHTML. Wyszukiwarki nie zwracają dużej uwagi na 

CSS i JavaScript, więc zobaczą, co próbujesz ukryć, i jak upychanie słów kluczowych, maskowanie 

zawartości może spowodować, że zostaniesz zbanowany lub niepubliczny. 

* Spamowanie jest zmorą internetu. Niezależnie od tego, czy za pośrednictwem poczty e-mail lub 

linków do stron umieszczonych w blogach, na forach lub w innych miejscach, udział w tej czynności jest 

po prostu niedopuszczalny. Przechodzenie na strony internetowe i zakładanie kont tylko po to, by 

opublikować adres strony internetowej jest oznaką prawdziwego amatora. Ta sama zasada dotyczy 

witryn sieci społecznościowych: while mogą pracować dla Ciebie i Twojej strony, odniesiesz sukces 

tylko wtedy, gdy będziesz regularnie uczestniczyć w sieci. 

* Pharming to proces dodawania witryny do wolnych katalogów bez kontroli jakości, aby uzyskać jak 

najwięcej linków. Podczas gdy Google często nie będzie wyświetlać żadnych witryn z aptekami, na 

które się natknie, Twoja strona nie będzie czerpać żadnych korzyści z ich włączenia, ponieważ sok z 

linków tych witryn został już zasysany suchy. Dodanie witryny do stron z tysiącami linków (chyba że są 

katalogami wysokiej jakości) będzie stratą czasu, ponieważ skutecznie ucierpią te same problemy, 

które występują w nasyceniu łącza. 



* Strony docelowe to specjalnie zaprojektowane strony, które witają użytkowników, którzy klikają 

reklamy lub linki do Twojej witryny. Moim zdaniem są one irytujące i utrudniają nawigację. Gdy 

użytkownicy odwiedzają Twoją witrynę, chcą dotrzeć do całej zawartości; nie chcą się znaleźć na jakimś 

dużym ekranie reklamowym, próbując nakłonić wszystkich do zakupu czegoś od samego początku. 

Strony docelowe są używane głównie do bombardowania odwiedzających tym, co chcesz sprzedać, a 

twarda sprzedaż nie działa online. Ludzie chcą zobaczyć, co oferujecie, co robią, ewentualnie kilka 

demonstracji i zrzutów ekranu, a następnie decydują sami. 

* Kupowanie linków w pewnym sensie przypomina kupowanie reklam. Jest jednak bardziej subtelny i 

uważany przez Google za podejrzany. Zasadniczo płacisz wysokiej rangi stronie internetowej, aby link 

do własnej witryny w miejscu, w którym nie wygląda jak reklama. Jeśli Google podejrzewa, że kupujesz 

linki do witryny internetowej, zarówno Twoja strona, jak i jej witryna może zostać porzucona i 

sklasyfikowana jako spamer, co nie jest dobre dla żadnego z was! 

* Zduplikowana treść jest problemem występującym w Internecie i osłabia jakość tego, co zaczęło się 

jako artykuł wysokiej jakości. Kiedy tworzysz treść, chcesz powstrzymać ludzi przed repostowaniem 

swoich artykułów jako własnych (z powodu praw autorskich i dlatego, że nie chcesz, aby twoja ciężka 

praca była niezauważona). Tak więc powielanie treści, nawet jeśli zacytujesz artykuł i link do 

oryginalnej strony internetowej, jest złym pomysłem, chyba że masz na to pozwolenie. Zasadniczo 

masz prawo do użycia nawet 10% artykułu, zanim kwalifikuje się ono jako akt plagiatu, a wyszukiwarki 

mogą odmówić indeksowania części Twojej witryny, jeśli uważają, że jest to po prostu duplikat źródła, 

możesz nawet być niepubliczny, jeśli okaże się, że masz skradzioną zawartość. 

* Ukradkowe przekierowania używają odświeżania metaelementu lub innych dobrze znanych metod 

przekierowywania w celu przekierowania pająków i użytkowników odwiedzających ze strony 

wypełnionej bogatą w słowa kluczowe treścią na stronę, która może nie być powiązana z fałszywą 

treścią. Jest to uważane za jedną z najbardziej podstępnych metod SEO, ponieważ w istocie stara się 

oszukać wyszukiwarkę w przekonaniu, że strona zawiera informacje związane z pewną pozycją 

podlega, gdy jest to tylko podróbka, aby wysłać odwiedzających do niepowiązanych stron lub zasobów, 

zwykle z zamiarem spamowania osób lub dostarczania nieistotnych śmieci. 

* Nadużywanie elementów jest po prostu przypadkiem nadużywania semantyki HTML, aby lepiej 

służyć wyszukiwarkom. Jest to najczęstsza forma nadużywania SEO, a przykłady to dodawanie 

dodatkowych niepotrzebnych nagłówków, wypełnianie alternatywnego tekstu dla obrazów za pomocą 

słów kluczowych oraz inne niedozwolone i ogólnie niewiarygodne metody wyświetlania treści w 

wyszukiwarkach. Jeśli wykryje się nadużywanie elementu, Twoja strona może zostać odrzucona. 

Kary 

Co się stanie, jeśli użyjesz którejś z technik czarnego kapelusza? Welt, wyszukiwarki mogą zdecydować 

się na zastosowanie szerokiej gamy kar w odpowiedzi na twoje użycie zwodniczych technik. Białe mogą 

wydawać ci się niesprawiedliwe, że wyszukiwarki mogą powiedzieć ci, co masz robić, podżeganie do 

niektórych reguł, aby utrzymać ogólną jakość wyników wyszukiwania, ma dla nich sens. Chcą zapewnić 

najlepszą możliwą obsługę swoim gościom nie tylko dlatego, że jest to słuszne, ale dlatego, że 

konkurencja w przestrzeni wyszukiwarek między wielką czwórką jest dosłownie widoczna w całej sieci 

jako Microsoft, Yahoo !, Google i Ask Jeeves starają się zdobyć większą część rynku. Oto lista możliwych 

konsekwencji zastosowania technik czarnego kapelusza: 

* Sandboxing: Mówi się, że Google Sandbox to miejsce, w którym pojawiają się nowe witryny. Celem 

jest zmniejszenie szansy na spam z nowo uruchomionych stron internetowych pojawiających się u góry 

wyników wyszukiwania. Nakładany ranking PageRank jest przyznawany do momentu, w którym 



upłynie określony czas, w którym można uzyskać zaufanie do terminu zapadalności (nie można po 

prostu natychmiast rozpocząć nowej witryny wypełnionej spamem i uzyskać jej wysoką pozycję). Białe 

istoty w piaskownicy są uważane za normalne w nowych witrynach, nie można ich usunąć z 

piaskownicy, jeśli nie przejdzie przez system filtrowania spamu Google. Ta szczególna kara wydaje się 

mieć pewną wiarygodność, ale jest nieoficjalna i nie udowodniono jej istnienia, ponieważ dokładnie 

jak działa piaskownica (jeśli taka rzecz istnieje) jest znana tylko Google. 

* Deflacja: jeśli zaczniesz łamać zasady i nasycać swoją witrynę słowami kluczowymi lub linkami, które 

nie należą do treści, Twoja PageRank Twojej strony może zostać spłaszczony (znacznie obniżony), aby 

przeciwdziałać zakłóceniom wynikającym z farmacji, spamu i innych czynników dewaluujących. 

* PageRank 0: Jedną z największych broni, którą wyszukiwarki muszą wyolbrzymiać tych, którzy 

próbują spamować system, jest zresetowanie ich PageRank do 0, co zasadniczo powoduje, że jakość 

ich strony internetowej spada w dół do czegoś, co uważa się za niegodne zaufania i niskiej jakości. 

* Ograniczanie: poza ograniczaniem strony PageRank, jeśli Twoja witryna zawiera robaki lub złośliwe 

skrypty (przez zhackowanie lub w inny sposób), Google może zawiesić Twoją pozycję w indeksie i 

zablokować odwiedzającym Twoją witrynę przez odesłanie Google (wynik wyszukiwania ) lub za 

pośrednictwem ich schematu reklamowego, dopóki nie udowodnisz, że witryna jest czysta z powodu 

infekcji i luk w zabezpieczeniach. Potencjalni użytkownicy otrzymają ostrzeżenie, że twoja strona jest 

niebezpieczna! 

* Niewyświetlanie: jeśli żadna z powyższych technik nie działa lub jesteś poważnym przestępcą, Google 

może całkowicie usunąć twoją witrynę z indeksu i usunąć Cię z listy, aby uniknąć sytuacji, w której 

odwiedzający twoją stronę wpadają w bałagan, który sam sobie zrobiłeś. Unlistowanie nie występuje, 

chyba że zrobisz coś poważnie podstępne lub złośliwy. 

* Zakaz: Nareszcie jest najgorsza rzecz. Jeśli jesteś powtarzającym się przestępcą i nadal lekceważysz 

zasady i łamiesz prośby Google, możesz po prostu zostać zbanowanym. Ponieważ 70-80% całego ruchu 

(szacunki są różne) pochodzą z wyszukiwarek, jeśli Twoja witryna zostanie zbanowana, dosłownie 

zniknie z mapy, a Twój przyszły ruch i użytkownicy znacznie się zmniejszą. 

Mastering Marketing 

Teraz, gdy Twoja witryna wygląda dobrze dla wyszukiwarek, możesz obstawić dodatkowy poziom 

promocji w postaci konwencjonalnego marketingu. Reklama w sieci jest jedną z najbardziej 

dochodowych branż, a dzięki głównym graczom, takim jak Google, którzy prowadzą walkę o awans do 

Twojej witryny, warto o tym pamiętać. W przeciwieństwie do SEO marketing często nie może być 

wykonany za darmo, ale jego nagrody są bardziej natychmiastowe. Wykonałeś już kilka podstawowych 

działań marketingowych poprzez budowanie linków, więc wiesz, jak ważne może być umieszczenie 

Twojej witryny w innych witrynach. W tej sekcji przeanalizujemy, w jaki sposób Twoja kampania dla 

użytkowników może być dostępna zarówno w trybie online, jak i offline, jak korzystać z sieci 

społecznościowych i mediów społecznościowych, aby Twoja witryna zyskała zwolenników, a także 

korzyści z kampanii e-mailowych. Zastanowimy się również, w związku z tym, co powinno być dobrą 

liczbą odwiedzających, z których możesz się wydostać zastosowanie tych technik w celu zwiększenia 

nie tylko wyświetleń strony, ale także potencjalnych sprzedaży i ponownych odwiedzin. 

Reklama 

Najpopularniejszym sposobem przyciągania użytkowników odwiedzających ich witryny jest 

konwencjonalna forma marketingu zwana reklamą. Ta metoda przyciągania odwiedzających do Twojej 

witryny istnieje od bardzo dawna i jest jedną z najwcześniejszych form generowania ruchu. Reklamy 



mogą być realizowane w ograniczonym zakresie z radiem i telewizją, skupimy się przede wszystkim na 

sposobach, aby Twoja strona została zauważona online. Oczywiście, konwencjonalne media mogą 

zapewnić dużą świadomość i świadomość odwiedzających, ale koszty tych metod są zdecydowanie zbyt 

wysokie dla początkujących, takich jak Ty. Kiedy mówimy o reklamach, nie będziemy tylko zasłaniać 

tych banerów, które widzisz na stronach internetowych, próbując nakłonić Cię do kliknięcia i 

odwiedzenia innej witryny. Przyjrzymy się także innym metodom promocji, które mogą wydawać się 

bardziej ambitne, ale na pewno Cię zauważą i prawdopodobnie podniosą świadomość Twojej witryny 

z osobami i grupami, które nie są naturalnie skłonne do odwiedzania stron internetowych za 

pośrednictwem reklam. 

Korzystanie z marketingu offline 

Zacznijmy od reklamy Twojej witryny za pomocą technik marketingu offline, teraz, gdy daliśmy ludziom 

największą szansę na znalezienie jej w sposób naturalny. Twoja strona internetowa jest już z pewnością 

umieszczona w sieci, aby wszyscy mogli ją zobaczyć, tak więc szeptana wiadomość i nakłanianie ludzi 

do zauważenia strony w trybie offline jest częścią bitwy. Ludzie rozmawiają o Google, Wikipedii, 

YouTube, Facebooku i Twitterze, gdy są daleko od swoich komputerów i rozmawiają z ludźmi, których 

znają; może dlatego, że zobaczyli coś zabawnego lub przeczytali coś ciekawego. Ważną rzeczą jest to, 

że chcesz przenieść swoją markę z wirtualnego bytu w coś, co ludzie postrzegają jako rzeczywistość. 

Rozmawiając z ludźmi o Twojej stronie internetowej, promując ją offline - być może umieszczając 

ogłoszenie w gazecie, wspominając o tym w pracy swoim kolegom, a nawet mówiącym znajomym i 

rodzinie - przyczyni się do tego, że świadomość witryny jest tak rozpowszechniona, jak możliwe wśród 

osób, które mogą być zainteresowane. Oczywiście korzystanie z mediów w trybie offline, takich jak 

reklama przez telewizję i radio (poza prostym marketingiem szeptanym), jest dość kosztowną sprawą, 

więc prawdopodobnie nie będziesz chciał angażować się w to, chyba że masz dużo pieniędzy, 

częściowo dlatego odradzam ci rozważanie tego w przeszłości. Załóżmy jednak, że tworzysz witrynę 

poświęconą Twojej ulubionej grupie muzycznej. Być może, jeśli odwiedzisz jeden z ich występów, 

możesz przekazać darmowe ulotki lub wizytówki z linkiem do Twojej strony. W ten sposób inni fani 

wiedzą, że twoja strona istnieje i szuka ludzi, którzy chcą rozmawiać o zespole! Jeśli jesteś miłośnikiem 

kawy i szukasz ludzi, którzy porozmawiają o swoich ulubionych markach, być może poproś swoją 

lokalną kawiarnię, aby zareklamowała Twoją witrynę w swoim oknie. Być może chcesz oferować usługi 

korepetycji przez Internet dla osób, które chcą nauczyć się pisać profesjonalnie; możesz otrzymać 

ulotkę w lokalnym centrum społeczności. Marketing i reklama to coś, co często robią duże firmy, ale to 

nie znaczy, że należy je ignorować tylko na rzecz mediów internetowych. W końcu rzeczy, o których 

wspomniałem, są dość łatwe i stosunkowo tanie, a jeśli jakoś uda się zdobyć kilka osób, których byś nie 

odnalazł, twoje pomysły na przyciągnięcie ludzi do Twojej witryny byłyby tego warte. 

Płać za kliknięcie 

Marketing w wyszukiwarkach (SEM) to profesjonalna metoda reklamy w Internecie. Najwięksi 

dostawcy płatnych reklam w internecie to Google AdWords (patrz Ilustracja 10-6), Yahoo! Search 

Marketing i Microsoft adCenter. Każda z nich oferuje możliwość umieszczania płatnych reklam na 

stronach wyszukiwania. Płacisz za określoną liczbę wizyt na swojej stronie, która jest liczona za pomocą 

schematu pay-per-click (PPC). Gdy ktoś kliknie reklamę i wejdzie do Twojej witryny, to kliknięcie jest 

odejmowane od kwoty kliknięć, za które zapłaciłeś. Płacąc za otrzymywanie odwiedzających wydaje 

się całkiem sprawiedliwy, należy zauważyć, że płatne reklamy mają często mniejsze szanse na 

uzyskanie ruchu niż naturalne odesłania za pośrednictwem stron internetowych (budowanie linków), 

a zazwyczaj ilość osób, które w końcu zostają członkami lub kupują coś za opłatą reklama jest dość 

niska. Ta technika może być jednak warta wykorzystania: jeśli reklamy są uczciwie wycenione, możesz 

zaobserwować pewien wzrost natężenia ruchu, a to daje Ci bardziej natychmiastową ekspozycję, niż 



możesz uzyskać naturalnie w ogólnych wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach. Jeśli nie chcesz 

korzystać z tradycyjnego modelu płatności za kliknięcie, zawsze możesz zapłacić za reklamę w 

podcastach lub mediach online. Zwykle widać dobry zwrot z liczby osób, które zwracają uwagę (jeśli 

masz dobrą ofertę lub produkt do zaoferowania), choć ta metoda jest znacznie droższa niż 

konwencjonalna reklama tekstowa lub graficzna. I faktycznie będziesz płacić za reklamę w oparciu o 

średnią liczbę słuchaczy dla podcastu, który może dosłownie uruchomić w setkach tysięcy z 

popularnych programów. Podczas gdy standardowe systemy płatności za kliknięcie są bardziej 

prawdopodobne, że będą to systemy, z których będziesz korzystać (ze względu na ich względną 

niedrogą strukturę), przydatne może być korzystanie z nowych mediów i marketingu wirusowego 

poprzez takie rzeczy, jak podcasty i media społecznościowe. 

Pomysły marketingowe 

Jeśli szukasz darmowych sposobów, które nie wymagają tak dużego wysiłku, jak kampanie na ulicach 

lub płacenie Google za miejsce premium na pierwszej stronie, wciąż możesz skorzystać z wielu innych 

technik marketingowych, które nie są związane z wyszukiwaniem. Możesz myśleć o sponsorowaniu 

swojej witryny przez inną, jeśli chcesz współpracować. Druga strona może zaoferować ruch lub łącza 

w zamian za usługę, którą przyciągasz klientów. Możesz także wziąć udział w konkursie, aby wygrać 

nagrodę (choć musisz zachować ostrożność, ponieważ prawa hazardowe w niektórych lokalizacjach 

mogą temu zapobiec), a tym samym zachęcić ludzi do bycia częścią Twojej witryny lub uczestnictwa w 

niej, by wygrać coś. Twoje nagrody mogą być kupony podarunkowe Amazon lub coś, co zamierzasz 

oferować komercyjnie. Inne pomysły obejmują płacenie komuś za profesjonalny przegląd usług i 

publikowanie recenzji w miejscu, które potencjalni klienci będą czytać, na przykład w magazynie lub 

innej powiązanej witrynie. 

Kampania do konwersji 

Podczas gdy niektóre z tych pomysłów mogą Ci pomóc, prawdziwym kluczem jest Twoja wyobraźnia. 

Poszukaj inspiracji w całym Internecie w potencjalnych miejscach, w których możesz zdobyć reputację 

(chcesz dobrej!) I zaangażuj się w te usługi, aby potencjalnie uzyskać linki do Twojej witryny, aby 

odwiedzający, którzy Cię poznają, mogli znaleźć Twoją witrynę i tam też uczestniczysz. Ogranicza cię 

tylko wyobraźnia, ponieważ prawie każda usługa może stać się metodą przyciągania uwagi, a może 

nawet większej liczby odwiedzających lub klientów, do Twojej witryny. Chociaż nie chcesz umieścić 

wszystkich swoich jajek w jednym koszyku (kluczem jest użycie wielu usług), niezależnie od tego, którą 

metodę wybierzesz, będziesz potrzebować sporo czasu i wysiłku, aby zainwestować w nią, aby uzyskać 

przyzwoity zwrot. Masz teraz kilka pomysłów i potencjalnych schematów marketingowych, a chcesz 

zbudować profil witryn, z którymi się zarejestrowałeś, programy, na które się zapisałeś i z kim się 

łączysz, śledzić wszystkie Twoje członkostwa i przynależności. Jedną z naprawdę użytecznych rzeczy, 

które możesz zrobić dla tego profilu, aby przyciągnąć więcej użytkowników do twoich stron 

internetowych, są różne zajęcia towarzyskie, aby zintegrować profil na stronie O mnie, dodając listę 

wszystkich miejsc (takich jak sieci społecznościowe), w których jesteś członkiem i jak ludzie mogą 

podążać za tym, co robisz; chcesz mieć nadzieję, że je subskrybują. Rozprzestrzeniając swój potencjał 

zdobywania odwiedzających, możesz zapewnić, że Twoja witryna widzi umiarkowany przepływ ruchu 

dzięki mieszance metod i budowaniu linków. 

Dostarczanie zawartości 

Ludzie przeważnie przeglądają witrynę w poszukiwaniu treści (jak również produktów i usług, o których 

rozmawiamy później), więc możesz chcieć dostarczyć treść w formacie, w którym ludzie mogą 

udostępniać utworzony przez ciebie dokument wielostronicowy. Kiedy przyzwyczaisz się do 

blogowania lub pisania treści, może nadejść chwila, w której chcesz przynieść ruch lub pieniądze na 



swoją stronę internetową poprzez słowo pisane! Być może chcesz napisać e-book (w zasadzie cyfrową 

kopię samodzielnie opublikowanej pracy) lub naprawdę dogłębny samouczek, a może po prostu chcesz 

napisać swoją historię życia i umieścić ją w Internecie, aby wszyscy mogli ją zobaczyć. Niezależnie od 

tego, czy zamierzasz używać treści dla zysku, czy udostępniasz je za darmo, najlepsze jest to, że możesz 

używać całego szeregu różnych formatów plików do publikowania swoich dokumentów i treści, aby 

Twoi goście mogli je pobrać i przeczytać, co masz do powiedzenia. offline przy użyciu domyślnego 

czytnika, który zainstalowali. Podczas gdy większość treści prawdopodobnie nadaje się do oglądania w 

Internecie, naprawdę długie artykuły mogą przynieść korzyści, jeśli korzystasz z formatu offline i 

rozpowszechniasz je za darmo, korzystając z linku do Twojej witryny, aby uzyskać dodatkowy ruch lub 

sprzedaż. Oczywiście, jeśli chcesz, aby ludzie mogli pobierać i zapisywać kopię dokumentu 

wielostronicowego, aby czytać offline, lub jeśli chcesz po prostu opublikować coś, co może być 

rozpowszechnione lub samodzielne, bez konieczności korzystania z Internetu, za pomocą 

standardowej wersji Format pliku może pomóc opublikować Twoją pracę na swojej stronie 

internetowej, aby umożliwić taką funkcjonalność. Dlaczego chcesz opublikować swój dokument w 

formacie pliku, który zazwyczaj nie jest wyświetlany w przeglądarce internetowej (a przynajmniej jest 

oddzielną aplikacją)? Cóż, czasopisma są najlepszym przykładem! Osoby, które subskrybują 

czasopisma, mogą chcieć przeczytać artykuły i ciekawe recenzje, które płacą za subskrypcję, bez 

konieczności kupowania grubej drukowanej książki, zwłaszcza jeśli ten materiał do czytania ma kilkaset 

stron grubości i co miesiąc ma nowe wydania! Ponieważ świat stara się być maksymalnie zielony i 

oszczędzać zasoby, warto zaoferować wersję, którą można odczytać na komputerze, który może mieć 

setki stron, ale jest chroniony przed redystrybucją i można go pobrać na życzenie użytkownika. Jest to 

szybko rozwijający się rynek dla mediów cyfrowych, zwłaszcza ze względu na wzrost liczby czytników 

e-booków! 

Zalety publikowania w formatach plików, a nie bezpośrednio na stronie internetowej śledzić: 

* Możesz chronić swoje treści przed kopiowaniem lub dostępem do nich przez osoby bez uprawnień. 

* Dokumenty obejmujące nawet setki stron mogą być samodzielne bez nawigacji. 

* Inne rozrywki, takie jak nawigacja czy reklama, nie przeszkadzają czytelnikowi. 

* Opublikowane prace mają bardziej książkowy charakter, ponieważ czytelnicy poruszają się po 

rozdziałach. 

* Urządzenia, takie jak czytniki e-booków, mogą umożliwić czytelnikom dostęp do plików ffline i w 

ruchu! 

* Pliki dokumentów mogą być łatwiejsze do wydrukowania niż zbiór powiązanych stron internetowych. 

Wraz z pojawieniem się prawdziwego publikowania w Internecie, cztery formaty dokumentów mają 

dużą liczbę aktywnych użytkowników i okazały się odpowiednie do umieszczania treści online: 

* PDF: przenośny format dokumentu firmy Adobe 

* XPS: specyfikacja papieru XML firmy Microsoft 

* ODF: Open Document Format Sun Microsystems 

* DOC: format Microsoft Office Word 

Te formaty są w powszechnym użyciu i są uważane za odpowiednie do publikowania treści. Jednak w 

wielu przypadkach wymagane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające edytor tekstu 

publikowanie w jednym z tych formatów, a użytkownik końcowy będzie potrzebował określonego 



oprogramowania, aby odczytać wynik końcowy, chociaż te cztery są dobrze obsługiwane. Na szczęście 

istnieje mnóstwo darmowych i komercyjnych programów, które można wyszukiwać i instalować w celu 

wykonania tego zadania. Format PDF jest najpopularniejszym formatem wykorzystywanym w sieci do 

publikowania i zwykle jest powiązany z własnym czytnikiem plików PDF Adobe Acrobat. Pliki PDF mają 

dużą penetrację rynku i obsługuje je wiele różnych technologii, ale nie należy przyjmować, że obsługa 

tego lub jakiegokolwiek innego formatu jest gwarantowana na komputerze użytkownika końcowego. 

Pliki PDF obsługują w dużej mierze wiele funkcji, w tym tekst, grafikę i multimedia, a także mają wiele 

funkcji chroniących dokument, takich jak zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM), aby zapobiec 

kopiowaniu, podobnie jak w przypadku płyt DVD, podpisów dokumentów, aby zapobiec złośliwemu 

edycje, a nawet możliwość zabezpieczenia hasłem i zablokowania kopiowania i drukowania 

dokumentu. Ta ostatnia funkcja sprawia, że jest ona bardzo popularna zarówno wśród 

profesjonalistów internetowych, jak i wydawców treści. Jedną rzeczą, która utrzymuje PDF ponad 

wieloma innymi formatami, jest to, że zawiera wiele funkcji mających na celu pomoc 

niepełnosprawnym użytkownikom w czytaniu i przeszukiwaniu zawartości dokumentu. PDF jest 

zasadniczo standardem branżowym dla publikacji internetowych i jest wysoce zalecany. Microsoft 

Office 2007, OpenOffice i inne produkty mają natywne wsparcie dla publikowania plików PDF, ale inne 

produkty mogą swobodnie konwertować (lub drukować) dokument do formatu PDF szybko i łatwo.  

XPS został niedawno wynaleziony przez firmę Microsoft w celu zapewnienia bardziej otwartego 

konkurenta na własny format PDF firmy Adobe. Ten bardziej otwarty format pozwala osobom 

fizycznym tworzyć własne dokumenty internetowe, które są chronione, ale można je również otwierać 

natywnie w przeglądarce , co sprawia wrażenie przeglądania książki przez Internet, nawet jeśli można 

ją zapisać w trybie offline (podczas gdy pliki PDF można wyświetlać natywnie w przeglądarce, jeśli 

zostaną zapisane na pulpicie, zostaną otwarte w domyślnym czytniku PDF). Zasadniczo plik XPS jest 

dokumentem internetowym skompresowanym do archiwum ZIP w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, a 

do wyświetlenia dokumentu potrzebny jest tylko jeden plik. Mimo że współczynnik rozpowszechniania 

tego formatu jest ograniczony, ponieważ został niedawno wydany, a kilka produktów go obsługuje, 

należy mieć na uwadze ten format, ponieważ może on być równie popularny i szeroko stosowany, jak 

ulubiony plik PDF. Microsoft Office 2007, Windows Vista i Windows 7 natywnie obsługują format XPS, 

a użytkownicy systemu Windows XP mogą skorzystać z .NET runtime 3.0, który można pobrać z witryny 

firmy Microsoft, aby uzyskać bezpłatnie drukarkę XPS. ODF i DOC różnią się od pozostałych dwóch 

formatów, ponieważ nie zostały zaprojektowane do użytku online. Oba zostały wspomniane, ponieważ 

są używane niezwykle powszechnie w miejscu pracy iw domu, więc odwiedzający zazwyczaj będą mogli 

czytać dokumenty dostarczane w tych formatach. Chociaż są one mniej niż idealne, ponieważ 

użytkownicy mogą edytować dokument po jego otrzymaniu (i nie jest on natywnie wyświetlany w 

przeglądarce internetowej), sama elastyczność i moc tych formatów sprawia, że są one godne 

rozważenia, jeśli z jakiegokolwiek powodu uważasz że formaty PDF lub XPS nie będą odpowiednie dla 

Twojej witryny (i potrzeb użytkowników). ODF jest powszechnie spotykany w edytorze tekstu Open 

Source dostarczanym jako część OpenOffice, a DOC jest oczywiście formatem domyślnym dostępnym 

w Microsoft Word. Oba zawierają potężne funkcje edycji, przeglądania i zabezpieczeń, a jeśli chcesz 

dostarczyć dokument, który odwiedzający będą przekazywać do lub będą mogli edytować na własny 

użytek, te dwa popularne standardowe formaty dokumentów będą warte użycia preferencje do dwóch 

formatów opartych na przeglądarce. 

Sieć społecznościowa 

Ze wszystkich metod promocji sieci społecznościowe rosły w siłę, aby przyciągnąć ludzi do społeczności. 

Sieci społecznościowe to ekscytujące miejsca do interakcji z odwiedzającymi i budowania społeczności 

znajomych, którzy odwiedzą Twoją witrynę w wyniku uświadomienia sobie jej istnienia przez te 

społeczności milionów ludzi. W sieci dostępnych jest wiele różnych sieci społecznościowych, z których 



każdy ma swój własny cel. Patrząc na każdego i budując reputację wśród osób, które wybrałeś do 

eksploracji, możesz przekonwertować dużą liczbę osób, które angażują się emocjonalnie w twoją 

społeczność, w stałych gości. Zanim przyjrzymy się zjawisku sieci społecznościowych, które burzą się 

na całym świecie, przyjrzymy się, jak wykorzystać konwencjonalne metody komunikacji, takie jak e-

mail, aby przekazać informacje o swojej stronie internetowej, aby uzyskać większy ruch. 

E-mail 

Zanim przejdziemy do szybkiego przewodnika po wprowadzeniu na rynek witryny, musimy 

porozmawiać o jeszcze kilku rzeczach. Pierwszą z nich jest popularność e-mail marketingu, która przez 

lata stała się niezwykle ważna. Najczęstsze sposoby korzystania z poczty e-mail w witrynach 

internetowych to udostępnianie informacji prasowych (takich jak oferty specjalne w Twojej witrynie), 

biuletynów i e-zinów w celu uzyskania szczegółowych informacji o nowościach w witrynie. Możesz 

pomyśleć: "Świetnie, więc jak zacząć?" Ale powinieneś zachować ostrożność w marketingu e-

mailowym. Posiadanie systemu e-mail do wysyłania biuletynów jest świetną rzeczą do uwzględnienia 

w Twojej witrynie, ale zanim zaczniesz wysyłać wiadomości e-mail w imieniu swojej witryny, musisz 

najpierw uzyskać ich zgodę. Uzyskanie pozwolenia oznacza również, że prawdopodobnie nie 

powinieneś kupować list adresów e-mail i zacząć wysyłać do nich wiadomości reklamujące twoją 

stronę, ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, twoja strona, treść e-maili lub biuletyn jest 

prawdopodobnie lepszy niż reklama Viagry, prawda? Wysyłanie wiadomości e-mail z osoby na osobę 

jest całkowicie w porządku, jeśli działasz w charakterze firmy, a nawet tylko w imieniu witryny 

internetowej z wieloma zaangażowanymi członkami, musisz upewnić się, że biuletyny lub reklama e-

mail są włączone. usługi: nie należy wysyłać wiadomości e-mail, chyba że użytkownicy wyrażą zgodę 

na ich otrzymanie. Choć może to zabrzmieć głupio, problem polega na tym, że ze względu na dużą ilość 

spamu, który dostajemy (90% całej poczty to teraz spam), wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail 

stało się czymś, co uważane jest za najważniejsze dla osób próbujących utrzymuj w Internecie wolne 

od skrupułów znaki. Wysyłanie wiadomości e-mail ze spamem (w szczególności za pośrednictwem 

kupionych list e-mail) jest w rzeczywistości przestępstwem w wielu krajach (w tym w Stanach 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii) i może być przedmiotem działań prawnych, choć wprawdzie takie 

przypadki są rzadkie. W każdym razie, zanim wyślesz e-mail, upewnij się, że masz pozwolenie! Więc 

zdecydowałeś się założyć biuletyn i chcesz poznać podstawy tego, w co się pakujesz. Otwieranie 

biuletynu e-mailowego przypomina tworzenie strony internetowej. Pierwszą rzeczą, którą musisz 

zrobić, to napisać treść i upewnić się, że jest wysokiej jakości, aby ludzie byli zainteresowani jej 

odczytaniem. Chociaż można dołączyć obrazy i multimedia, należy zachować ostrożność, ponieważ 

wiadomości e-mail o rozmiarze przekraczającym 10 MB mogą powodować problemy z niektórymi 

klientami poczty e-mail. Musisz również napisać kod, który będzie reprezentował twoją zawartość (jeśli 

nie używasz zwykłego tekstu), tak jak w przypadku strony internetowej, ponieważ będzie to 

reprezentować wygląd wiadomości e-mail, ale e-mail w formacie HTML jest nieco ograniczony. 

Wysyłając wiadomość e-mail, należy wybrać opcję wysyłania jej w formacie zwykłego tekstu (tylko 

tekst), co jest łatwe do zrobienia i prawdopodobnie będzie najszybszym sposobem uzyskania dobrego 

formatu wiadomości e-mail lub sformatowanego tekstu sformatowanego. HTML osadzony w 

wiadomości e-mail. Podczas gdy powinieneś być przygotowany na bałagan w HTML, powinieneś 

pamiętać, że e-mail i HTML mają słabą historię kompatybilności (nawet gorszą niż Internet Explorer 

6!). Chociaż naprawdę nie lubię tego mówić, jeśli zamierzasz tworzyć e-mail w formacie HTML (tekst 

sformatowany), zasady projektowania opartego na standardach prawie znikają z powodu problemów, 

które napotykają klienci. Projektowanie oparte na tabelach i style śródliniowe (przy użyciu atrybutów 

stylu) są zwykle marszczone, ale często jedynym sposobem na to, aby Twój e-mail wyglądał dokładnie 

tak, jak chcesz. Z e-mailami powinni próbować zmniejszyć ilość używanych załączników (takich jak 

obrazy), aby zmniejszyć rozmiar pliku dla beneficjentów. 



Networking 

Na koniec omówimy eksplozję użycia wirusowych mediów społecznościowych (sieci społecznościowe) 

i co to oznacza dla Ciebie jako kogoś, kto chce promować twoją stronę. Musimy badać sieci 

społecznościowe, ponieważ szybko stają się one najlepszą na świecie metodą komunikacji. Oczywiście, 

tam, gdzie są ludzie, którzy mają wspólne zainteresowania i chcą się ze sobą nawzajem angażować, 

daje się wyjątkową okazję biznesową, która pozwala ci dotrzeć do odbiorców, którzy mogą z tobą 

kontaktować. Dzięki tym sieciom internetowym odwiedzający mogą się z Tobą zaprzyjaźnić, polecać 

to, co oferujesz (osobom, które znają) lub po prostu uważnie obserwować swój profil w poszukiwaniu 

aktualizacji, ponieważ zdecydowali się zasubskrybować z prawdziwego zainteresowania (zamiast e-

maili, które to głównie spam). Wirusowe media opierają się na koncepcji, że coś na portalu 

społecznościowym staje się tak popularne i rozpowszechnione, że pojawia się w każdym calu sieci od 

osobistych blogów aż po e-mail i word of mouth. W rzeczywistości marketing wirusowy stał się takim 

Siła, z jaką trzeba się liczyć z tymi wiadomościami, które uderzają w wirusowy szum, może zwiększyć 

popularność do tego stopnia, że całe strony internetowe mogą przejść w tryb offline z powodu dużego 

natężenia ruchu próbującego uzyskać więcej informacji. Ten efekt mediów społecznościowych jest 

często znany jako efekt Slashdot po blogu technologicznym, który zapoczątkował ten trend i 

rozprzestrzenił się na strony takie jak Twitter (który używa słowa "Twitterpated", aby sugerować, że 

coś poszło na wirusa). Biały Nie wiem, czy to, co produkujesz, spowoduje poważne załamanie się usług, 

infekcja społecznościowa poważnie pomoże ci w promocji. Jednym z popularnych zastosowań 

serwisów społecznościowych jest zachęcanie innych osób do oceniania i recenzowania, a na szczęście 

dwie usługi, które umożliwiają ludziom to robić: AddThis i ShareThis. Obie witryny mają demonstracje 

na swoich pierwszych stronach, które wyjaśniają ich funkcjonalność. Dodając jeden z tych widgetów 

do swojej witryny (zazwyczaj na dole każdego posta na blogu), oferujesz szybką i uznaną metodę 

bezpośredniego głosowania na Twoją stronę internetową z dużą liczbą serwisów społecznościowych, 

co pozwala ci Całkowicie wykorzystaj linki do mediów społecznościowych lub poproś użytkowników, 

by ręcznie polecili Twoją witrynę. Gorąco polecam dodanie widżetu, ponieważ pozwala on w pewien 

sposób na marketing Twojej witryny i sprawi, że użytkownicy będą aktywnie uczestniczyć w Twojej 

kampanii. Jeśli chcesz być bardziej zaangażowany w proces tworzenia sieci społecznościowych, niż po 

prostu dołączyć jeden z dwóch wcześniej wymienionych widgetów, musisz dołączyć do niektórych sieci 

społecznościowych, utworzyć profil dla swojej strony internetowej (lub marki) i zacząć aktywnie 

uczestniczyć. Białe AddThis i ShareThis pomogą w budowaniu linków, jeśli chcesz naprawdę zagłębić 

się w kręgu mediów społecznościowych i potencjalnie zdobyć większą liczbę odwiedzających, 

dołączając do kół przyjaźni to świetny sposób, aby zaangażować się w społeczności i dać się zauważyć 

(z Twoja strona internetowa). Tak jak warto utworzyć bloga, aby omówić ostatnie wydarzenia na swojej 

stronie internetowej, będąc częścią witryn takich jak StumbleUpon, Twitter i Flickr, aby udostępniać 

swoje ulubione linki, wiadomości, dyskusje i zdjęcia, możesz naprawdę zwiększyć swój zasięg w 

Internecie i znaleźć nowych odwiedzających w ludziach, którzy regularnie korzystają z tych usług. 

Jest kilka zasad, które powinieneś przestrzegać, jeśli chcesz sprzedawać za pośrednictwem serwisów 

społecznościowych. Po pierwsze, nigdy nie spamuj swojej witryny w indeksach sieci; szybko 

pozbędziesz się dostępu do usługi za naruszenie warunków użytkowania. Po drugie, jak już wcześniej 

wspomniano, chcesz mieć pewność, że regularnie i często uczestniczysz, aby zainteresować ludzi tym, 

co masz do powiedzenia. Następnie chcesz spróbować utworzyć historię na koncie sieci 

społecznościowej, uzyskując dobrą reputację jako wysokiej jakości użytkownik, dzięki czemu, gdy 

ludzie poznają Ciebie i Twoją markę, możesz zaoferować im swoją stronę (więcej ciekawych informacji 

). Wreszcie, jeśli uczestniczysz w grupie społecznej, postaraj się przestrzegać zasad i ciesz się 

doświadczeniem; chcesz zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, a nie drażnić ich i sprawić, że będą chcieli cię 

zablokować lub zgłosić jako sprawcę (bez wdawania się w bójki!). 



Mierzenie sukcesu 

Teraz, gdy zaangażowałeś się w proces tworzenia sieci społecznościowych i SEO, nadszedł czas, aby 

dowiedzieć się, jak mierzyć sukces kampanii i, jeśli to konieczne, określić następny kierunek działań. 

Sukces witryny jest kluczowy, ponieważ strona internetowa bez odwiedzających nie istnieje po prostu 

na radarach Internetu. Niestety, zbyt często ludzie po prostu myślą, że stworzenie strony internetowej 

natychmiast przyniesie rezultaty. Tak nie jest, a utrzymywanie strony internetowej jest spójnym 

procesem udoskonalania, do którego trzeba być skłonnym do zainwestowania czasu (i ewentualnie 

pieniędzy, jeśli chcesz, aby odniósł ogromny sukces). Upewnienie się, że masz dobrze naoliwioną 

maszynę aktualizacji i ulepszeń na dobrym fundamencie (jak dobry jest twój kod) jest ważne, aby ludzie 

chcieli być zaangażowani w to, co oferujesz. Jeśli twoja strona jest po prostu dla przyjaciół i rodziny, 

powinno być bardzo łatwo sprzedać twoją stronę internetową (prostym słowem), ale przyciągnięcie 

ludzi, których nie znasz, jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed biznesem i hobbysta. 

Mam nadzieję, że zobaczysz dobre wyniki! Masz wiele sposobów mierzenia powodzenia swojej witryny 

i wszystkich kampanii, które przygotowałeś. Chociaż ta książka to tylko krótki przewodnik po 

marketingu (ponieważ jej głównym celem jest uruchomienie Twojej pierwszej strony internetowej), 

omówiliśmy teraz ogólne zasady zdobywania pozycji w wyszukiwarkach, marketingu w tradycyjny 

sposób i korzystania z usług społecznościowych. networking i e-mail, aby zwiększyć swoje techniki 

promocji. Wydaje się dość oczywiste stwierdzenie, że liczba osób odwiedzających Twoją witrynę jest 

formą sukcesu. Chociaż to prawda, prawdziwym sukcesem Twojej witryny nie są współczynniki 

klikalności ani trafienia na Twoją stronę, ale w społeczności społecznej i lojalności, jaką uzyskujesz od 

użytkowników. Ci powtarzalni czytelnicy i odwiedzający to osoby, które utrzymują twoją stronę w 

świecie, w którym lojalność wobec jakiejkolwiek marki lub jakiejkolwiek osoby jest rzadka, a w wielu 

przypadkach powierzchowna. Aby dowiedzieć się, czy Twoja strona internetowa odnosi sukcesy pod 

względem liczby odwiedzających, możesz użyć informacji z pakietu analitycznego, informacji 

zwrotnych z interakcji z odwiedzającymi i pozycji w wyszukiwarkach. Możesz również porozmawiać z 

ludźmi, którzy korzystają z Twojej strony internetowej (jej klienci). Jeśli prowadzisz komercyjną stronę 

internetową, zwrot z inwestycji (ile pieniędzy zarabiasz) może również być czynnikiem używanym do 

mierzenia sukcesu. Omówiliśmy, w jaki sposób możesz zaadresować każdą z tych potrzeb z kolei 

poprzez tę książkę, od doświadczenia użytkownika do dostępności i od sieci społecznościowych po 

reklamę. W rezultacie mam nadzieję, że masz dobrze wyglądającą stronę internetową, nauczyłeś się 

kilku rzeczy i znasz Internet (i to, co dzieje się za kulisami) nieco lepiej. W końcowej sekcji tej książki, 

podam kilka szybkich informacji na temat metod zarabiania pieniędzy na twojej stronie. Jeśli tworzysz 

osobistą witrynę internetową, możesz pominąć ostatnią sekcję, ale jeśli chcesz zrobić stronę 

internetową, by coś sprzedać, promować swoją firmę lub w inny sposób zarobić dodatkowe pieniądze, 

możesz chcieć dalej czytać! 

Sprzedawanie swoich usług 

Ta sekcja może już nie dotyczyć Ciebie, ale może się zdarzyć, że Twoja strona osiągnie sukces i chcesz 

przekształcić ją w dochodową firmę! Oczywiście, niektóre strony internetowe pozostaną oczywiście 

bezpłatne do oglądania, ale będą miały metody zarabiania pieniędzy, takie jak reklama, aby je wspierać 

(być może chcesz, aby strona internetowa sama się wspierała, więc nie ponosisz żadnych kosztów 

związanych z hostingiem i domenami). Jeśli czytasz tę książkę, aby stworzyć stronę internetową dla 

twojej firmy lub chcesz uruchomić własny Internet startowy, teraz, gdy już wiesz, jak zbudować samą 

stronę, ta sekcja będzie niezwykle przydatna w podawaniu podstawowych pojęć e-learningu. handel 

wraz z kupowaniem i sprzedażą online. Omówię również niektóre konsekwencje legalnego handlu 

elektronicznego i obowiązków wobec klientów. Chociaż porady w tej sekcji mogą być przydatne, są one 



jedynie podstawowym przewodnikiem i na pewno nie zastępują solidnej firmy plan lub porady 

biznesowe od innych profesjonalistów! 

Dziwny bazar 

Kupowanie i sprzedawanie online przypomina ruchliwie rynek lub centrum handlowe. Tysiące 

sprzedawców, wszystkie dostępne za jednym kliknięciem, walczą ze sobą, aby pozyskać klientów i 

zaoferować wiele unikalnych usług z własnymi punktami sprzedaży. Jeśli chcesz wejść w ten obszar 

Internetu, musisz znać podstawy sprzedaży online, rodzaje usług zarabiania pieniędzy w Internecie i 

zasady, których powinieneś przestrzegać, aby upewnić się, że nie dostaniesz się do Internetu. wszelkie 

problemy (prawne lub inne) związane ze sprzedażą lub udostępnieniem czegoś w sieci kosztem 

użytkownika. Ze względu na charakter tej branży, ważne jest, abyś wiedział, co robisz i nie próbuje 

jakiegoś szybkiego programu. Kiedy zaczynasz zarabiać na Internecie, twoje hobby zamienia się w 

karierę w niepełnym wymiarze godzin lub w pełnym wymiarze godzin, która wymaga jeszcze więcej 

uwagi i uwagi, aby zapewnić, że Twoi goście i klienci są zadowoleni i wspierani. 

Wiedzieć, co zaoferować 

Jeśli chcesz zarabiać na swojej stronie internetowej, pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, co 

planujesz zaoferować, by zarabiać. Czy oferujesz treści, które są wspierane przez reklamę? Czy twoja 

strona internetowa będzie zasilana przez datki i pomocny wkład od stałych klientów stron? Czy 

oferujesz towary i usługi oparte na subskrypcji lub sprzedajesz produkty fizyczne, które wymagają 

jednorazowej jednorazowej opłaty, np. Oprogramowanie lub dzianiny? Chodzi o to, że musisz mieć 

świadomość tego, co planujesz sprzedać, zanim dodasz produkty do swojej witryny i przetworzysz 

płatności. Zanim przejdziemy do następnego etapu, należy dokładnie przemyśleć sposób, w jaki 

przedstawiasz swoje produkty na stronie internetowej. Wiele start-upów i blogów technologicznych 

rozpoczyna się całkowicie za darmo, bez reklam, dopóki nie zyskają regularnych odbiorców, więc nowi 

goście nie są początkowo bombardowani reklamami. Następnie reklamy mogą być wprowadzane 

powoli później, ponieważ natężenie ruchu zwiększa potencjalne koszty witryny. 

Zasady zaangażowania 

Masz więc swoje produkty i są gotowe do wysyłki do klienta (cyfrowo lub fizycznie) i chcesz dołączyć 

do sklepu. Zanim to zrobisz, musisz rozważyć kilka podstawowych zasad dotyczących sprzedaży 

czegokolwiek online; są one niezbędne do procesu sprzedaży w Internecie. Po pierwsze musisz 

upewnić się, że pokazujesz swoje ceny. Ceny mogą być stawkami godzinowymi, jeśli opiekujesz się 

ludźmi lub sprzedajesz towary i usługi niestandardowe (np. Projekty stron internetowych), ceny w 

stałej stawce na koszulkach z nadrukiem w domu lub pojedynczych przedmiotach, które planujesz 

sprzedawać, lub w szczegółowym cenniku dla Twojego ogromnego internetu. sklep, który będzie 

przewoził setki towarów i usług po znacznie różniących się cenach. Jeśli nie deklarujesz swoich cen w 

dokładnych liczbach, które są łatwe do odczytania, ludzie prawdopodobnie nie zarejestrują się za nic, 

co oferujesz. W dzisiejszych czasach ludzie są bardzo świadomi oszustw internetowych i nie przekazują 

żadnych danych finansowych ani osobistych, dopóki nie wiedzą, co otrzymują i ile to będzie kosztować. 

Biały mówimy o sprzedaży przedmiotów za pieniądze (nawet jeśli jest to miejsce reklamowe), trzeba 

wziąć pod uwagę podatki. Wszyscy nienawidzą podatków i chcą sami zatrzymać cały zysk, ale macie 

zobowiązanie do deklarowania wszelkich pieniędzy i uwzględniania stawek podatkowych dla swoich 

cen. Utworzenie udanego biznesu online jest procesem, który może być całkiem prosty, ale musisz 

upewnić się, że podatnicy są świadomi Twojego źródła dochodu w sieci. Chociaż z pewnością nie 

chciałbym skusić cię na próbę tej afery, radzę zasięgnąć porady biznesowej zanim zaczniesz. Być może 

zechcesz zarejestrować się jako osoba samozatrudniona lub freelancer lub uzyskać prawidłową nazwę 

firmy, dzięki czemu możesz zająć się tą małą drugorzędną pracą w legalnej marce, której ludzie mogą 



zaufać. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, możesz skorzystać z doskonałych zasobów lokalnych 

i internetowych porad biznesowych, jeśli szukasz informacji na ten temat. Zakładając, że uzyskałeś 

wszelkie możliwe pytania podatkowe i uzyskałeś porady biznesowe, wkrótce będziesz gotowy do 

skonfigurowania sklepu i podjęcia płatności za pomocą systemu sprzedawcy i oprogramowania 

koszyka na zakupy w Twojej witrynie. Chcesz mieć rachunki za wszystko, co wydajesz i robisz. 

Prawidłowe zarządzanie kontami i finansami oraz zapewnienie, że przedmioty są dostarczane do 

klienta, jest jednym z najważniejszych elementów prowadzenia sklepu internetowego, a ostatnią 

rzeczą, którą chcesz zrobić, to utrata kontroli nad swoimi pieniędzmi. Uzyskanie księgi głównej lub 

zwyczajne wydrukowanie faktur na zamówienie, pokazujących, co ludzie ci zapłacą i złożenie ich, 

dopóki nie spojrzysz wstecz na swoje zyski i wydatki, są prostymi, ale łatwymi metodami śledzenia, ile 

pieniędzy zarabiasz na swojej stronie. Być może chcesz dostać darmowe oprogramowanie księgowe, 

aby wprowadzić wszystkie wydatki i pieniądze związane z Twoją witryną, aby śledzić jej postępy pod 

kątem własnej łatwości dostępu. Te wskazówki tylko zdrapują czubek góry lodowej, a ja na pewno nie 

chciałbym oddać się jako ekspert w biznesie, ale utrzymywanie dokładnych zapisów, upewniając się, 

że utrzymujesz dobrą opinię podatników, i uczciwie handlujesz. połowa bitwy. Jest tak wiele świetnych 

zasobów dla ludzi kupujących i sprzedających online, których możesz użyć, aby uzyskać więcej 

informacji, ale ponieważ mówiliśmy o sprzedaży towarów, musiałem wspomnieć o kilku kluczowych 

punktach biznesowych, ponieważ każda forma dochodu, jaki zarobisz, podlega opodatkowaniu. 

Błędem byłoby myśleć, że Internet jest inny, więc zbadaj swoje obowiązki na długo przed przejściem 

do następnego etapu zakładania sklepu. 

Systemy płatności 

Istnieje wiele różnych sposobów zarabiania pieniędzy przez Internet. Niektóre z nich oferowane są w 

zamian za towary i usługi, a niektóre są po prostu udzielane w formie wsparcia dla samej strony. W tej 

części znajdziesz przewodnik po różnych sposobach przyjmowania płatności od użytkowników i 

zaufanych sprzedawców, którzy oferują usługi, aby wziąć informacje o karcie kredytowej lub 

debetowej (aby otrzymać i przechowywać pieniądze za Ciebie), co pozwoli Ci skoncentrować się na 

dostarczaniu dobra strona internetowa zamiast zajmować się przetwarzaniem zamówień (choć nadal 

trzeba się w to angażować) oraz różnymi pakietami koszyka na zakupy, które można wykorzystać w 

celu uproszczenia procesu dodawania rozwiązań e-commerce do Twojej witryny. Korzystając z nich, 

możesz pozwolić ludziom składać zamówienia bez martwienia się o produkcję kodu po stronie serwera 

w celu realizacji zamówień. Istnieje wspaniałe oprogramowanie sklepu online, z którego możesz 

skorzystać! 

Wybór modelu sprzedaży 

Jakiego modelu chcesz użyć do sprzedaży rzeczy online? Możesz sprzedawać towary za pośrednictwem 

koszyka na zakupy lub akceptować reklamy na swoich stronach. Możesz skłonić ludzi do 

zasubskrybowania oferowanej usługi lub nawet przycisku darowizny, aby ludzie mogli dać ci trochę 

pieniędzy w zamian za to, co oferujesz (jednak zwroty z tego mogą się różnić w zależności od tego, co 

zdecydujesz się zaoferować). Chociaż reklama może wydawać się najlepszą opcją, pod wieloma 

względami reklama przyniesie Ci bardzo ograniczone dochody, chyba że Twoja witryna oferuje 

niezwykłą zawartość, towary lub usługi dla odwiedzającego. Dzieje się tak, ponieważ każde kliknięcie 

reklamy na twojej stronie przyniesie Ci tylko grosze. Ty może myśleć, że to nieuczciwe, ale ten niski 

koszt wejścia polega na tym, że reklama w Google może być dobrą inwestycją dla reklamodawców, co 

oznacza, że najprawdopodobniej uzyskasz reklamy w pierwszej kolejności. Niezależnie od tego, jaką 

metodę wybierzesz, o ile Twoja witryna jest wysokiej jakości i dobrze nagłośniona, nie ma powodu, by 

nie można było z niej zarobić sporej kwoty. A jeśli wymyślisz coś wyjątkowego, możesz zostać 

następnym Google! 



Praca z usługami handlowymi 

Widzisz wszystkie te sklepy internetowe w sieci i chcesz wziąć udział w akcji. Jak dokładnie możesz 

akceptować płatności w swojej witrynie? Chcesz skorzystać z usługi sprzedawcy, aby pośredniczyć 

między witryną a bankiem; usługa handlowa (taka jak na rysunku 10-17) będzie przetwarzać płatności 

kartą kredytową i różne inne zaangażowane bity. Brzmi świetnie, ale nawet lepiej, większość wielkich 

nazwisk oferuje darmowe usługi. W przypadku bezpłatnych usług pobierają bardzo niewielką kwotę z 

tego, co robisz, aby pokryć koszty usługi. Ponieważ stawki różnią się od dostawcy do dostawcy, chcesz 

mieć pewność, że wybierzesz usługę handlową, która wykona dla ciebie dobrą robotę, więc staranie 

się o najniższą możliwą stawkę może nie być w twoim najlepszym interesie. Większość usług 

handlowych dzieli się na dwie kategorie. Posiadasz usługi dla przedsiębiorstw, takie jak WorldPay, 

które są doskonałe, jeśli musisz radzić sobie z wieloma tysiącami transakcji i przechodzą one po 

tysiącach dolarów na raz. Usługi dla przedsiębiorstw są solidną opcją, ale zazwyczaj pobierają 

miesięczne koszty i mają dość wysokie stawki. Druga i najczęściej używana kategoria obejmuje inne 

duże nazwy, które działają na modelu biznesowym bezpłatnej lub taniej usługi. Usługi te są proste w 

konfiguracji i obsłudze, ale wadą jest nawet największe nazwy, takie jak PayPal, są mniej chronione 

przed oszustwami niż systemy korporacyjne. Usługi takie jak PayPal, Amazon Flexible Payments (AFP) 

i Google Checkout oferują konkurencyjne usługi godne zaufania na całym świecie. Jedną z wielkich zalet 

tych usług jest to, że Twoi goście nie potrzebują konta, aby dokonać zakupu! 

Dodawanie koszyków 

Jeśli posiadasz usługę handlową i chcesz ją uwzględnić na swojej stronie internetowej, będziesz 

potrzebował pakietu, który zapewni prosty i łatwy koszyk. Chociaż istnieją dosłownie setki różnych 

sklepów z mnóstwem oprogramowania do robienia zakupów, jeśli chcesz zachować prostotę, twój 

pakiet handlowy będzie pochodził z samej metody przetwarzania płatności, albo w postaci 

prawdziwego koszyka na zakupy, albo prostego "kliknięcia" kupić ". To upraszcza sprawę, ponieważ nie 

musisz niczego instalować na swojej stronie internetowej, a co ważniejsze, gdy sprzedawca obsługuje 

transakcję, nie masz tyle obaw o prywatność (na końcu). Jeśli chcesz użyć koszyka innego niż 

dostarczony przez sprzedawcę, dodałem listę niektórych z bardziej popularnych rozwiązań w zakresie 

koszyka na zakupy. Ceny różnią się, a istnieją pewne dobre darmowe, które możesz rozważyć. 

Korzystając ze sklepu lub skryptu do przetwarzania transakcji, chcesz mieć pewność, że możesz 

korzystać z systemu API użytkownika (interfejsu programowania aplikacji), który pozwala kontrolować 

swoje płatności i określać, co się dzieje po otrzymaniu pomyślnej płatności. Można na przykład 

zautomatyzować tworzenie konta lub wysłać wiadomość e-mail z kluczem rejestracyjnym. Korzystając 

z tych interfejsów API, dosłownie zautomatyzujesz swoją stronę w precyzyjnie dostrojony komputer. 

Oczywiście, wyjaśniając, jak korzystać z tych usług, takich jak natychmiastowe powiadomienie o 

płatnościach (IPN) firmy PayPal znacznie wykracza poza zakres tego tekstu, ale w skrócie można użyć 

skryptów po stronie serwera do przetwarzania tych działań. Jeśli korzystasz z IPN, firma PayPal 

porozmawia z Twoją witryną o tym, co dzieje się za pośrednictwem skryptów, aby poinformować Cię, 

kiedy płatność zakończy się powodzeniem. Dostępnych jest wiele skryptów, które pomagają w 

korzystaniu z systemu IPN, ale będą wymagały znajomości języka po stronie serwera. 

Samoobrona 

Zanim zakończymy tą część , musimy przyjrzeć się, w jaki sposób można chronić siebie w Internecie. 

Musisz upewnić się, że dane karty kredytowej gościa są bezpieczne (aby nie zostały zhackowane lub 

skradzione, ponieważ doprowadziłoby to do oszustw tożsamości). Powinieneś także wiedzieć, jak 

radzić sobie z kradzieżą twoich usług i produktów. I musisz być świadomy znaczenia prywatności i 

bezpieczeństwa, gdy masz członków (oba płacenie i nieopłacanie) na stronie internetowej. 



Bezpieczeństwo jest najważniejsze, jeśli chcesz uniknąć pozwu, ponieważ nie zapewniasz poziomu 

prywatności wymaganego do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i finansowych Twoich 

klientów! Chociaż nie można zapobiec wszelkim formom piractwa, miejmy nadzieję, że niektóre z 

porad dotyczących samoobrony w tej sekcji pomogą w promowaniu dobrych praktyk biznesowych, gdy 

wymieniasz jakąkolwiek korespondencję lub informacje finansowe z osobami, które zdecydują się robić 

zakupy w Twojej witrynie. Twoi odwiedzający są najcenniejszymi zasobami Twojej witryny (nawet 

ważniejszymi niż zawartość!), Więc musisz zadbać o jak największą liczbę stałych klientów. 

Bezpieczeństwo sprzedaży 

Teraz przechodzimy do poważnej kwestii bezpiecznego zarządzania pieniędzmi i informacji o ludziach. 

Posiadanie usługi handlowej, takiej jak PayPal, jest procesem przetwarzania zamówień za 

pośrednictwem jej strony internetowej, jest bardzo przydatne, ponieważ nie musisz kwestionować 

bezpieczeństwa swojej witryny w tym samym stopniu (ponieważ płatność odbywa się na ich własnym 

terytorium). Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić na swojej stronie internetowej, by w 

znacznym stopniu skorzystać na korzyściach odwiedzających. Najbardziej oczywistą rzeczą, jaką 

możesz zrobić, jest stworzenie systemu logowania dla swoich członków. Większość oprogramowania 

forum i innych pakietów, które mogą tworzyć konta, korzysta już z jednego z tych systemów, ale 

skłonienie ludzi do zalogowania się na konto pomaga zapewnić, że tylko jedna osoba ma dostęp do 

tego obszaru witryny i zmusza użytkowników do identyfikowania się jako ci, którzy są uprawnieni do 

wglądu w dane osobowe (o ile odwiedzający nie wpuszczają oczywiście innej osoby). Jeśli wdrożysz 

system logowania lub metodę rejestracji w usłudze, nigdy nie powinieneś przechowywać haseł w 

formacie zwykłego tekstu; powinny one zostać zaszyfrowane w przypadku, gdyby ktoś włamał się do 

bazy danych Twojej witryny (w ten sposób hasła nie będą dla nich widoczne). Szyfrowanie jest 

oczywiście poza zakresem tej książki, ale istnieje wiele dobrych przewodników online. Podczas gdy 

dane logowania są przydatne, powinieneś udostępnić metodę odzyskiwania zagubionego hasła za 

pośrednictwem konta e-mail podanego przez użytkownika, ponieważ ludzie często zapominają, a przy 

wszystkich danych logowania, które zbieramy, nic dziwnego, że wszyscy mają problemy z utrzymaniem 

śledzenie informacji! 

Posiadanie informacji logowania do sekcji witryny może wydawać się dość oczywiste, ale inne kwestie 

związane z bezpieczeństwem, które musimy omówić, mogą nie być tak widoczne dla końcowego 

użytkownika, na przykład szyfrowanie witryny, które dzieje się za kulisami. Wszystkie witryny 

przetwarzające płatności mają jakąś formę szyfrowania i certyfikat potwierdzający, że połączenie 

zostało zabezpieczone, tak aby nikt nie mógł przechwycić tego, co użytkownicy wysyłają do witryny. 

Użytkownicy wiedzą, że ich transakcje są bezpieczne, ponieważ widzą kłódkę na ekranie (co oznacza, 

że jest zaszyfrowana) lub w niektórych przypadkach, ponieważ ich pasek adresu zmienia kolor na 

zielony (w droższych pakietach). Jeśli zamierzasz przetwarzać dane osobowe dla pieniędzy lub w inny 

sposób, bardzo polecam zapłacić za certyfikat Secure Sockets Layer (SSL) dla swojej witryny (ceny 

różnią się w zależności od dostawcy). Certyfikaty SSL szyfrują i zabezpieczają transakcje witryny, dzięki 

czemu Ty i Twoi goście możecie mieć pewność, że dane osobowe są bezpieczne. Jeśli masz problemy z 

włączeniem SSL, skontaktuj się z hostem. Gdy masz włączoną obsługę SSL w swojej witrynie, dla każdej 

strony, która prosi o informacje lub przetwarza je, powinieneś po prostu zamienić http na https w 

anchor href, aby wywołać SSL i zabezpieczyć połączenie dla tych stron, aby upewnić się, że nie jeden 

przechwytuje informacje. Rezultat powinien być widoczny po kliknięciu ikony kłódki w dowolnym 

miejscu w przeglądarce, ponieważ osoba zaangażowana w transakcję powinna mieć możliwość 

wyświetlenia podpisanego certyfikatu z nazwą Twojej witryny. Istnieją dwa typy certyfikatów do 

szyfrowania połączenia internetowego: standardowy certyfikat SSL umieszcza kłódkę na ekranie, a 

certyfikat EV zmienia kolor paska adresu na zielony. Certyfikaty EV są droższe i zapewniają lepszy 



zasięg, a (oczywiście) użytkownicy są bardziej świadomi, że połączenie jest bezpieczne. Jeśli jednak 

masz po prostu forum lub członkostwo dla swojej witryny (lub nawet niewielkiego sklepu), możesz użyć 

zwykłego certyfikatu SSL i nie czuć się gorzej. Certyfikaty EV są zwykle używane przez duże firmy i 

przedsiębiorstwa, które chcą rozszerzonego zasięgu. Większość dostawców usług SSL oferuje pewną 

formę ubezpieczenia w ramach kosztu, więc jeśli ktoś oszukańczo przejdzie obok zabezpieczonej 

witryny, otrzymasz odszkodowanie za poradzenie sobie z bałaganem, co zawsze jest dobre, a wszystkie 

certyfikaty SSL są opłacane za co roku, jak domeny. 

Prywatność online 

Wreszcie, zanim zamkniemy ten przewodnik po e-commerce i zarabiamy trochę pieniędzy w 

Internecie, musimy spojrzeć na prywatność. Wszystkie formy zbierania informacji - od pełnej 

dokumentacji finansowej w ramach systemu powiadomień o płatnościach, aż do przechowywania 

plików cookie lub posiadania pakietu statystyk - mają potencjalny wpływ na prywatność. Podczas gdy 

prywatność i bezpieczeństwo idą w parze, różnica polega na tym, że bezpieczeństwo polega na 

zapewnieniu bezpieczeństwa wysyłania i odbierania (komunikacji); posiadanie informacji logowania i 

zabezpieczanie transakcji pomaga w ochronie bezpieczeństwa. Prywatność jest bardziej 

skoncentrowana na tym, co faktycznie robisz z posiadanymi informacjami. Prywatność ma znaczenie 

nie tylko wtedy, gdy mówimy o procesie zbierania informacji, ale także o tym, co wybierzesz z tymi 

informacjami po tym, jak masz dużą liczbę zarejestrowanych użytkowników w swoich bazach danych. 

Chociaż oczywiście nie zamierzasz podawać informacji o kartach kredytowych, nawet podanie ich 

adresów e-mail może być postrzegane jako naruszenie prywatności, a sprzedawanie list adresów e-

mail może potencjalnie pomóc organizacjom przestępczym (takim jak spamerzy, phisherzy). i 

oszustów), którzy oczywiście nie chcecie pomóc. Twoi goście ufają Tobie swoim informacjom i są lojalni 

wobec Ciebie, ponieważ wiedzą, że traktujesz ich prywatność i bezpieczeństwo z najwyższym 

szacunkiem. Kiedy duże organizacje tracą informacje (takie jak AOL kilka lat temu), konsekwencje mogą 

być całkowitym brakiem zaufania ze strony klientów, którzy przeprowadzą się gdzie indziej. Kiedy 

ludzie zostali spaleni przez firmę, nie pozostaną lojalni, więc chcesz wykonać kilka prostych kroków, 

aby upewnić się, że informacje, które zbierzesz, są przechowywane prawidłowo. Powinieneś 

porozmawiać o krokach podejmowanych na Twojej stronie w formie polityki prywatności, która 

wyjaśnia, w jaki sposób traktujesz prywatność i co robisz, aby zapewnić bezpieczeństwo. 

Porady dotyczące prywatności 

Użyj tych wskazówek, aby chronić prywatność użytkowników witryny: 

* Nie sprzedawaj informacji o odwiedzających, bez względu na to, ile pieniędzy ci ofiarują. Wszystko, 

co zbierzesz od użytkownika, powinno pozostać między tobą a tą osobą. Pamiętaj, że chcesz być tak 

etyczny, jak to tylko możliwe, a chcesz chronić swoich użytkowników w jak największym stopniu. 

* Jeśli użytkownicy zażądają zamknięcia swoich kont, należy całkowicie usunąć ich konta. Nie ma 

powodu, dla którego ktokolwiek miałby przechowywać informacje po złożeniu takiego wniosku, chyba 

że usunięcie tych informacji spowodowałoby uszkodzenie witryny (takie jak duża liczba postów na 

forum, które spowodowałyby fragmentację dyskusji) lub jeśli wymagane jest posiadanie takich 

informacji zgodnie z prawem . 

* Zanotuj w swojej polityce prywatności, jeśli nagrywasz analitykę, aby lepiej zrozumieć potrzeby 

użytkowników i jeśli przechowujesz pliki cookie w celu poprawy swoich doświadczeń. Wyjaśnij, jakie 

są te technologie i bądź uczciwy wobec odwiedzających. Jeśli istnieje dobry powód do zbierania 

informacji, użytkownicy zrozumieją i zaakceptują go łatwiej, jeśli dokładnie wiedzą, dlaczego potrzebne 

są dane. 



* Jeśli kiedykolwiek zmienisz swoją politykę prywatności, upewnij się, że Twoi goście są o tym 

poinformowani i mają co najmniej 30 dni na dostosowanie się do zmian. W ten sposób nie zdadzą sobie 

nagle sprawy, że zgodzili się na coś, czego nawet nie byli świadomi. Ta zasada odnosi się do wszelkich 

warunków umów o świadczenie usług, umów lub innych dokumentów prawnych, które mogłeś 

wyprodukować 

* Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) to amerykańskie prawo z 

międzynarodowym uznaniem, które wymaga dorosłych stron internetowych lub witryn skierowanych 

do osób powyżej 18 roku życia, aby zidentyfikować lub zweryfikować wiek osoby wchodzącej na stronę 

internetową. Dlatego też, jeśli Twoja witryna jest skierowana do odbiorców dorosłych, powinieneś 

uczynić ją prywatną, co oznacza, że żaden odwiedzający nie może zobaczyć żadnych stron przed 

wpisaniem daty urodzenia i zweryfikowania od wieku! Biały wiek weryfikujący można zrealizować za 

pomocą transakcji kartą kredytową , niektóre witryny tylko pytają o datę urodzenia odwiedzającego. 

* Na koniec, nigdy nie zbieraj więcej informacji niż potrzebujesz. Jeśli użytkownicy chcą zarejestrować 

się na forum, nie muszą podawać adresu, numeru telefonu ani innych danych osobowych. Użytkownik 

naprawdę potrzebuje tylko nazwy użytkownika, hasła i adresu e-mail (z wyjątkiem sytuacji, gdy 

sprzedajesz coś i wymagany jest adres dostawy). Zbieranie niepotrzebnych danych osobowych jest 

nieetyczne, a wiele osób całkowicie uniknie procesu rejestracji, jeśli zostanie o to poproszony zbyt 

wiele. 
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