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Wstęp

Do opanowania podstaw składni języka służącego do tworzenia stron internetowych
potrzeba kilka dni. Na to, aby zostać biegłym w składaniu gotowej grafiki i tworzeniu szablonów, które można umieścić na serwerze pod określoną domeną, wystarczy kilka bądź
kilkanaście tygodni. Zanim jednak będziemy biegli w programowaniu aplikacji internetowych minie co najmniej kilka lat.
Zbudowanie strony zgodnie ze specyfikacją pochodzącą z lat 90-tych pozwoli na jej
wyświetlenie na komputerze lokalnym. Jeśli jednak umieścimy ją na serwerze i użyjemy
walidatora (narzędzia do sprawdzania poprawności składni języka HMTL) okaże się, że
wiele elementów ma status tzw. deprecated (nie należy ich stosować i nie poleca się takiego sposobu pisania kodu).
Strona zbudowana w języku HTML, którego pierwsza wersja powstała w latach dziewięćdziesiątych (w październiku 2014 roku zakończyły się prace nad specyfikacją HTML
w wersji 5) wyświetli się w najnowszej wersji jakiejkolwiek przeglądarki. I stanie się tak
pomimo tego, że niektóre jej elementy zostały uznane przez walidator za niezgodne ze specyfikacją określoną przez W3C (World Wide Web Consortium).
Dlatego nie należy się dziwić, że w sieci obok stron nowoczesnych zbudowanych
w języku XHTML 1.0, HTML 4.01, HTML 5, czy XHTML 1.1 znajdują się także takie
witryny, które powstały ponad jedną dekadę temu i zastosowano w nich znaczniki, których
powyższe, nowe specyfikacje już nie uznają.
My jako użytkownicy oglądając WWW nie zastanawiamy się czym różnią się takie
strony. Dopiero analiza źródła mówi (i to nie zawsze) czy to jest np. prosta, statyczna strona
„wizytówkowa”, czy skomplikowany system portalowy.
Książka pt.: Projektowanie WWW - HTML & XHTML, CSS rozpoczyna serię publikacji, które przeprowadzą Cię Czytelniku przez proces tworzenia stron internetowych.
W niniejszym opracowaniu zajmiemy się technikami związanymi z wykonywaniem statycznych stron WWW.
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W kolejnych przejdziemy do zagadnień umożliwiających interakcję na linii: klient-serwer.
W celu ułatwienia sobie samemu pracy, przy pisaniu niniejszego podręcznika oraz
korzystając z doświadczenia podczas prowadzonych przeze mnie zajęć z tematyki tworzenia aplikacji internetowych, wprowadziłem podział na projektowanie/ programowanie
WWW.
Szybko dostrzeżesz Czytelniku, że bardzo trudnym jest uchwycenie momentu kiedy
jeszcze opisujemy strukturę informacji zawartą na stronie internetowej, używając do
tego, jak sama nazwa wskazuje - HTML-a (HyperText Markup Language), czyli języka
znaczników, a kiedy mówimy o programowani sensu stricto.
W Projektowaniu WWW - HTML & XHTML, CSS nie będą poruszane kwestie związane z językami programowania, może z drobnymi wyjątkami, kiedy będę się odwoływał
do konkretnych technologii. Jednak opis składni, zmiennych, struktur sterujących i innych kwestii, znajdzie się w kolejnych opracowaniach.
W swoim założeniu Projektowanie WWW jest dla projektantów / programistów stron
WWW, którzy planują samodzielnie zająć się projektowaniem, wykonywaniem i modyfikacją stron internetowych bądź współpracują z działami projektowania/programowania
stron WWW/ albo też znając języki programowania takie jak np. PHP chcą zapoznać się
z elementami, które odpowiadają za wygląd strony. W I tomie nie będzie jednak informacji o łączeniu skryptów pisanych po stronie klienta ze skryptami pisanymi po stronie
serwera. Nastąpi to w późniejszych publikacjach przy omawianiu m.in. języka PHP.
Książka ma charakter podręcznika, który po kolei pokaże jak stworzyć statyczną stronę
internetową.
Niestety publikacja, czy to opracowana w postaci tradycyjnej formy papierowej, czy
ebooka może tylko w pewien sposób przysłużyć się do zdobywania wiedzy, którą najlepiej posiąść uczestnicząc w zajęciach z tworzenia aplikacji internetowych. Na nich dzięki
jednoczesnej formie łączącej wykład z ćwiczeniami można zrozumieć niuanse rządzące
projektowaniem WWW. Poza tym pozostaje praktyka i nieustanne poprawianie i wzbogacanie stylu co przełoży się na ładne pod względem estetycznym i łatwe do modyfikacji
strony WWW.
Wojciech Biedroń
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ROZDZ. 1
Współczesne trendy przy tworzeniu stron
WWW
Przypuszczam, że kiedy czytasz Czytelniku te słowa, obecne standardy projektowania
stron, które tutaj opisuję, albo już się zmieniły albo są w trakcie transformacji i niebawem
będą odbiegać od tych przeze mnie prezentowanych.
Niezależnie od tego czy tak się dzieje czy nie, potrzebujemy punktu wyjścia do omówienia kwestii projektowania witryn WWW w Internecie.
Trendy z jednej strony są warunkowane rozwojem urządzeń przenośnych, które
w znacznym stopniu przejęły rolę, którą kiedyś pełniły komputery stacjonarne i laptopy,
a z drugiej strony przez zmianę technologii, w których są tworzone aplikacje internetowe.
Pokazane poniżej przykłady pochodzą z serwisów informacyjnych:

Rys. 1 [http://www.msn.com]
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Rys. 2 [http://www.bbc.co.uk]
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Rys.3 [http://www.spiegel.de]
Zaprezentowane strony mają postać prawie taką jak wyglądające obecnie papierowe
tygodniki informacyjne. Nie ma zbyt wiele ozdobników, ramek, efektów specjalnych. Dominują kanciaste, prostokątne kształty, zdjęcia są dopasowane do całości tak, że od razu
wiadomo do której sekcji należą. Czytelnik od razu ma ułatwione poruszanie się po stronie.
Obecnie na niektórych urządzeniach przenośnych nawigacja odbywa się za pomocą
palców, a nie myszek jak to było kiedyś w przypadku komputerów stacjonarnych i laptopów.
Przykładowo styl sprzed kilku lat z epoki „przedtabletowej” i „smartfonowej” prezentował się nieco odmiennie.
Przykładem niech będzie nasz rodzimy serwis – Wirtualna Polska i jego strona główna
z 2005 roku.
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Rys. 4 [http://www.wp.pl]
Dominował styl składający się z ramek, zakładek, ozdobników, bannerów reklamowych i innych nadających stronie formę potężnego medium na którym znajdą się wszystkie informacje, począwszy od prognozy pogody poprzez najnowsze wiadomości sportowe
a skończywszy na najważniejszych informacjach politycznych i plotkach dotyczących
celebrytów.
I choć obecny trend wcale nie zniknął, jak się okazuje i dalej spotkamy serwisy, które
po otwarciu przytłaczają swoim ogromem informacji, to mamy obecnie do czynienia jednak z odchodzeniem od rozbudowanej formy na rzecz prostych, czytelnych witryn, które
są łatwe w nawigacji i szybko możemy na nich znaleźć poszukiwane informacje.
Tak więc obecna tendencja, w której przeważa prostota i niemalże surowość w projekcie utrzymuje się nie tylko w branży informacyjno-dziennikarskiej, ale jak się przekonamy również w przypadku prezentacji stron firmowych, instytucji, korporacji czy innych.
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Rys. 5 [Przykład strony firmowej o branży spożywczej]

Rys. 6 [Przykład strony reprezentującej np. branżę poligraficzną albo wydawniczą]
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