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Struktura
dokumentu HTML5
Po nieco przydugim, ale koniecznym wstpie przysza najwysza pora, aby pozna konkretne znaczniki, ich atrybuty oraz
struktur dokumentu, który wykorzystuje propozycje znajdujce
si w pitej specyfikacji jzyka HTML. Zanim jednak zaczniesz testowa opisane poniej elementy, upewnij si, e na Twoim komputerze
zainstalowano najnowsz wersj jednej z wiodcych przegldarek.
W dalszej czci bd korzysta z rónych przegldarek, poniewa
musisz mie wiadomo, e nie kady nowy znacznik dziaa poprawnie w kadej przegldarce. O ewentualnych rónicach i problemach
bd Ci informowa, gdy zajdzie taka potrzeba.

Elementy podstawowe
Kady dokument HTML ma cile okrelony szkielet, który nie zmienia si w zalenoci od zawartoci strony. Oczywicie szkielet dla
strony zbudowanej na podstawie HTML5 róni si od tego wykorzystywanego w stronach bazujcych na wczeniejszych wersjach jzyka
HTML czy XHTML. Opierajc si na poniszym przykadzie, przeprowadz analiz podstawowej struktury witryny wykonanej w zgodzie
z zaleceniami nowej specyfikacji.
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<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

Pierwszym wspólnym i obowizkowym elementem szkieletu strony
jest wpis okrelajcy rodzaj jzyka uytego do jej stworzenia. W przypadku strony wykorzystujcej jzyk HTML5 pierwszy wpis przybiera
nastpujc posta:
<!doctype html>

W poprzedniej wersji jzyka HTML oznaczonej numerem 4.01 zapis
mia znacznie bardziej skomplikowan i rozbudowan posta. Listing
widoczny poniej pokazuje przykad zapisu stosowanego w przypadku
strony dokadnie trzymajcej si specyfikacji HTML 4.01.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Warto w tym miejscu nadmieni, e równolegle istniay jeszcze inne zapisy
uywane w przypadku stron korzystajcych z ramek czy okrelajce
swobodne stosowanie wytycznych HTML 4.01. Na szczcie wraz
z propozycj nowej wersji specyfikacji uproszczono zapis, dziki czemu
atwiej go zapamita i jest on duo czytelniejszy.

Kolejnym obowizkowym elementem w strukturze dokumentu jest
znacznik <html></html>, który odpowiada za okrelenie ram tworzonego
dokumentu. Wszystkie elementy umieszczone pomidzy <html></html>
to waciwa zawarto strony WWW.
Nastpnym w kolejnoci znacznikiem tworzcym struktur dokumentu
jest <head></head>. Jest on odpowiedzialny za okrelenie podstawowych waciwoci strony, takich jak strona kodowa, tytu, informacje
o autorze oraz sowa kluczowe i opis strony. Dokadne informacje na
temat zawartoci znajdziesz w dalszej czci niniejszego rozdziau.
Bezporednio po znaczniku zamykajcym </head> znajduje si <body>
´</body>, we wntrzu którego zamieszczamy ca widoczn tre
strony. Mówic jeszcze prociej, tylko to, co jest umieszczone pomidzy
znacznikami <body></body>, jest wywietlane w oknie przegldarki.
Pozostae elementy to polecenia wpywajce na zachowanie przeglKup książkę
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darki (np. strona kodowa) lub penice funkcje czysto informacyjne.
Ten element równie zosta dokadnie omówiony w dalszej czci
niniejszego rozdziau.
Wanie poznae wszystkie niezbdne elementy tworzce struktur
dokumentu zgodnego z pit specyfikacj jzyka HTML. Zapamitaj
jednak, e to dopiero pocztek i zarówno struktura dokumentu, jak
i sposób organizacji treci wymagaj szeregu dodatkowych znaczników,
które poznasz w dalszej czci tej ksiki.
 W I C Z E N I E

2.1

Podstawowa struktura dokumentu

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau oraz z edytora tekstowego (np. systemowego Notatnika),
stwórz dokument HTML i umie w nim znaczniki odpowiedzialne
za definicj podstawowej struktury strony WWW. Jeeli napotkasz problemy podczas pracy, skorzystaj z porad zamieszczonych poniej.
1. Otwórz systemowy Notatnik.
2. Wprowad znaczniki widoczne poniej.
<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

3. Kliknij menu Plik, a nastpnie wybierz opcj Zapisz jako.
4. W okienku widocznym na rysunku 2.1 w polu Zapisz jako typ

ustaw Wszystkie pliki (*.*). Nastpnie w polu Nazwa pliku wpisz
nazw tworzonego dokumentu. Pamitaj o tym, aby po nazwie
doda kropk i kocówk html — .html. Na koniec w polu
Kodowanie ustaw UTF-8 i kliknij przycisk Zapisz.
Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.
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Rysunek 2.1. Zapisywanie dokumentu HTML w systemowym Notatniku

Nagówek dokumentu
Pomidzy znacznikami <head></head> znajduje si kilka elementów
wanych dla konstrukcji caej strony. Ze wzgldu na wag tych znaczników dla caego dokumentu postanowiem opisa je w oddzielnym
podrozdziale.
Zawarto znajdujca si pomidzy znacznikami <head></head> jest
niewidoczna w oknie przegldarki. Wyjtkiem od tej zasady jest jedynie
tytu strony, który zobaczysz na górnej belce okna przegldarki. Pozostae
elementy maj znaczenie dla dziaania strony lub jej poprawnej indeksacji
przez wyszukiwarki. Ewentualne pominicie wikszoci wpisów nie wpynie
negatywnie na dziaanie witryny.

Strona kodowa
Zaczn od najwaniejszego elementu, który jest odpowiedzialny za
stron kodow tworzonego dokumentu. Jzyk HTML jako ponadsystemowy nonik informacji musi mie moliwo obsugi rónych jzyków, a co za tym idzie, rónych znaków narodowych. W zwizku z tym
zostay okrelone róne strony kodowe dla danych jzyków i czci
Kup książkę
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wiata. Dla naszego kraju odpowiednim standardem jest strona kodowa
ISO 8859-2 lub UTF-8. Dziaa ona na wszystkich platformach systemowych: MS Windows, Unix, Linux, Mac OS, iPhone, iPad i wielu
innych, dlatego jako wiadomy projektant stron musisz stosowa si
do tej normy. Kto moe jednak stwierdzi, e przecie wystarczy
wpisa polskie znaki w Notatniku, a i tak wszystko zadziaa. Oczywicie, nie mona odrzuci takiego pomysu, ale naley zwróci uwag
na to, e tak zakodowane polskie znaki zadziaaj tylko na platformie
MS Windows, natomiast pozostae systemy bd miay z tak stron
kodow problemy.
Pomimo e do dyspozycji mamy dwa sposoby zapisywania polskich
znaków, standardem stao si praktyczne i wygodniejsze kodowanie
UTF-8. Doskonao tego rozwizania polega na przypisaniu unikatowego numeru wszystkim znakom charakterystycznym dla rónych
alfabetów, np. aciskiego czy cyrylicy. Poza tym w Unikodzie uwzgldniono róne symbole, np. ®, ©.
By uzyska poprawn stron kodow, mamy kilka moliwoci. Pierwsza to edytor z wbudowanym odpowiednim moduem do konwersji
znaków, np. PSPad. Druga to wstawianie polskich znaków w sposób
tradycyjny, czyli w formacie Windows-1250, a nastpnie konwertowanie ich za pomoc specjalnych programów — konwerterów, np.
Gegóka — http://www.gzegzolka.com/.
Deklaracja strony kodowej znajduje si bezporednio w nagówku
<head></head> i ma nastpujc posta:
<meta charset="UTF-8" />

Poniej zamieciem przykadowy listing struktury strony wraz z definicj strony kodowej.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
</head>
<body>
</body>
</html>
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 W I C Z E N I E

2.2

Deklaracja strony kodowej

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau oraz z edytora tekstowego (np. systemowego Notatnika),
otwórz uprzednio przygotowany dokument HTML i umie w nim
znacznik odpowiedzialny za definicj strony kodowej. Jeeli napotkasz
problemy podczas pracy, skorzystaj z porad zamieszczonych poniej.
1. Za pomoc Notatnika otwórz plik przygotowany w poprzednim
wiczeniu.
2. Pomidzy znacznikami <head></head> dodaj znacznik
odpowiedzialny za stron kodow.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
</head>
<body>
</body>
</html>

3. Zapisz plik na dysku. Pamitaj o tym, e przy zapisie moesz

wybra sposób kodowania znaków. Odpowiednia procedura
postpowania zostaa opisana w wiczeniu 2.1 w punktach 3. i 4.
Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.

Tytu strony
Nastpnym znacznikiem, który zalicza si do grona staych elementów strony WWW, jest <title></title>. Odpowiada on za ustawienie
tytuu strony widocznego na belce tytuowej w oknie przegldarki.
Znacznik ten powinien znajdowa si pomidzy <head></head>.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Tytu przykadowej strony</title>
</head>
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<body>
</body>
</html>

Tytu jest jedynym elementem strony, który znajduje si w nagówku
dokumentu i jest widoczny bez koniecznoci analizowania zawartoci
kodu strony — rysunek 2.2.
Rysunek 2.2.
Tytu strony jest
widoczny w oknie
niektórych
przegldarek

 W I C Z E N I E

2.3

Deklaracja strony tytuowej

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau oraz z edytora tekstowego (np. systemowego Notatnika),
otwórz uprzednio przygotowany dokument HTML i umie w nim
znacznik odpowiedzialny za tytu strony. Jeeli napotkasz problemy
podczas pracy, skorzystaj z porad zamieszczonych poniej.
1. Za pomoc Notatnika otwórz plik przygotowany w poprzednim
wiczeniu.
2. Pomidzy znacznikami <head></head> dodaj <title></title> wraz
z tytuem swojej strony.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Tytu przykadowej strony</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

3. Zapisz plik na dysku. Pamitaj o tym, e przy zapisie moesz

wybra sposób kodowania znaków. Odpowiednia procedura
postpowania zostaa opisana w wiczeniu 2.1 w punktach 3. i 4.
Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.
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Sowa kluczowe i opis strony
Skoro interesuje Ci tworzenie stron WWW, to z ca pewnoci mog
zaoy, e korzystasz z internetu i sieciowe wyszukiwarki, np. Google,
s Ci doskonale znane. W zwizku z tym, e nie mam pewnoci, czy
wiesz, skd w uywanej przez Ciebie wyszukiwarce znalazy si strony,
postaram si wprowadzi Ci w to ciekawe zagadnienie.
Zapamitaj, e pozycjonowanie stron to bardzo zoone zadanie, na które
skada si wiele czynnoci wykraczajcych poza dodanie znaczników
z opisem i sowami kluczowymi. Jeeli temat pozycjonowania Ci
zainteresowa, to polecam lektur ksiki Pozycjonowanie i optymalizacja
stron WWW. Jak si to robi. Wydanie III — http://helion.pl/rt/pozop3.

Otó strony trafiaj do serwisów indeksujcych w do prosty sposób:
wyszukiwarka wysya specjalnego „robota”, który sprawdza stron
i dodaje j do ogromnej bazy danych. To bardzo skrócona i uproszczona metoda dziaania. Robot na Twoj stron moe trafi na wiele
rónych sposobów, np. poprzez Twoje zgoszenie lub dziki odnonikom z innych stron znalezionych w sieci.
W zalenoci od wyszukiwarki robot sprawdza w kodzie strony kilka
elementów i na tej podstawie dodaje j do bazy. Pierwszym elementem
jest znacznik <title></title>, o którym ju wspominaem. Nastpnym
elementem s sowa kluczowe (keywords) witryny oraz opis (description)
strony. Poniej zamieszczam odpowiednie znaczniki zawierajce sowa
kluczowe oraz opis strony.
<meta name="keywords" content="sowa, kluczowe, rozdzielone,
´przecinkami" />
<meta name="description" content="Opis zawartoci witryny" />

Znacznik <meta /> moe przybiera przeróne formy, którym powiciem nastpny podrozdzia, jednak nigdy nie zawiera elementu zamykajcego.
Zwró uwag, e sowa kluczowe zostay oddzielone od siebie za
pomoc przecinków i mog skada si z kilku wyrazów. Opis strony
zawiera jedno, dwa zdania na temat zawartoci strony, które pojawi
si jako wynik szukania. Na podstawie tych zda internauta najczciej podejmuje decyzj o odwiedzeniu strony, któr znalaz za pomoc
wyszukiwarki. Dlatego warto przyoy si do stworzenia sensownego
opisu.
Kup książkę
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Odpowiednie przygotowanie tytuu, sów kluczowych oraz opisu ma
znaczenie dla waciwej indeksacji strony przez wyszukiwarki oraz tego,
jak pozycj zajmie ona w bazie danych. Dlatego warto zadba o to, aby
niezbdne znaczniki znalazy si wród obowizkowych elementów
Twojego kodu HTML. Poniej zamieciem fragment kodu pochodzcy
z mojej strony domowej. Dziki temu bdziesz móg zobaczy, w jaki
sposób przygotowaem opis strony oraz wybraem sowa kluczowe.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Tytu przykadowej strony</title>
<meta name="keywords" content="bartosz danowski, danowski, kurs css,
´kurs html, kurs css2, nagrywanie pyt, instalacja windows, nero,
´literatura informatyczna" />
<meta name="description" content="Bartosz Danowski — strona domowa,
´znajdziesz tutaj informacje o autorze, ksikach, artykuach
´i uzupenienia do wydanych ju ksiek." />
</head>
<body>
</body>
</html>
 W I C Z E N I E

2.4

Sowa kluczowe i opis strony

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau oraz z edytora tekstowego (np. systemowego Notatnika),
otwórz uprzednio przygotowany dokument HTML i umie w nim
znaczniki odpowiedzialne za definicj opisu strony i sów kluczowych.
Jeeli jeszcze nie wiesz, co powinno znale  si w opisie i jakie sowa
wybra, pozostaw wolne miejsce na wpisanie tych elementów w przyszoci.
W przypadku problemów z wykonaniem tego wiczenia pomidzy
znacznikami <head></head> dodaj poniszy kod. Nie zapomnij doczy
opisu i sów kluczowych.
<meta name="keywords" content="Twoje, sowa, kluczowe" />
<meta name="description" content="Wstaw opis swojej strony" />

Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.
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Inne elementy skadowe nagówka strony
Nagówek <head></head> moe zawiera jeszcze kilka innych znaczników zwizanych z okreleniem waciwoci strony lub speniajcych funkcj informacyjn. Tak si skada, e elementy te s zwizane
ze znacznikiem <meta />. Poniej opisaem kilka najwaniejszych i najczciej spotykanych elementów wystpujcych w nagówku strony.
<meta name="author" content="Bartosz Danowski" />

Podany wpis ma charakter informacyjny i dziki niemu moemy
w kodzie zamieci informacje o autorze strony. Dane te nie s
widoczne na zewntrz, ale przydaj si do ustalenia praw autorskich
dla danej strony. Uwaam, e warto korzysta z tego znacznika.
<meta name="copyright" content="Bartosz Danowski" />

Nastpny element mogcy wchodzi w skad nagówka zawiera informacje o prawach autorskich. Równie w tym przypadku wpisy te nie
s widoczne na zewntrz i maj charakter typowo informacyjny.
<meta name="generator" content="Notatnik" />

Wewntrz strony moemy równie zamieci informacje na temat
narzdzia, za pomoc którego zosta wykonany dany dokument. Z tego
znacznika bardzo chtnie korzystaj autorzy edytorów i w ten sposób
reklamuj swój produkt. Podobnie jak poprzednio opisane elementy
ten wpis ma charakter informacyjny i nie jest widoczny na stronie.
Znacznik <meta /> moe wystpowa z jeszcze jednym atrybutem,
http-equiv, który zawiera informacje bdce nagówkiem HTTP:
<meta http-equiv=" " content=" " />

Dla atrybutu http-equiv przewidziano kilka wartoci. I tak:
<meta http-equiv="refresh" content="x" />

spowoduje automatyczne odwieanie dokumentu co x sekund. Polecenie to jest szczególnie przydatne na stronach, które s bardzo czsto
aktualizowane i autorowi zaley, by odwiedzajcy zawsze widzia
aktualne dane, a nie zawarto przechowywan na dysku w plikach
tymczasowych przegldarki. Polecenie to moe równie przybra
form:
<meta http-equiv="refresh" content="x; url=http://www.adres.pl" />
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Spowoduje ono automatyczne przeniesienie odwiedzajcego po upywie x sekund pod nowy adres zadeklarowany w sekcji url.
O przydatnoci tego polecenia nie musz chyba nikogo przekonywa.
Wiersz ten rozwizuje problem ze zmian adresu i utrat odwiedzajcych — wystarczy pod starym adresem umieci plik index.html
z deklaracj http-equiv="refresh" i okrelonym nowym adresem, pod
którym umiecilimy nasz stron. Kady, kto wejdzie pod stary adres,
zostanie automatycznie przekierowany do aktualnej wersji witryny.
Warto wiedzie, e cz serwisów indeksujcych korzysta z <meta
name="robots" />, który okrela, czy dana strona powinna by indeksowana oraz czy linki na niej zawarte równie maj by dodane do bazy
serwisu katalogujcego. Przy zastosowaniu polecenia robots atrybut
content zawiera nastpujce dyrektywy informujce o dopuszczonych
operacjach dla naszej strony:
T 'index' — strona powinna by zaindeksowana;
T 'noindex' — strona nie powinna by zaindeksowana;
T 'follow' — linki z tej strony powinny by zaindeksowane;
T 'nofollow' — linki z tej strony nie powinny by zaindeksowane;
T 'all' równa si 'index, follow' — warto domylna;
T 'none' równa si 'noindex, nofollow'.
Dalej przedstawiam przykad zastosowania polecenia name="robots"
dla strony, która ma by indeksowana wraz ze wszystkimi odnonikami prowadzcymi do podstron. Warto, aby zapamita, e dla
wikszoci witryn takie rozwizanie jest zdecydowanie najlepsze.
<meta name="robots" content="index,follow" />

Kolejnym znacznikiem wystpujcym w nagówku jest polecenie
<base /> okrelajce bazowy adres dla dokumentu i wszystkich odnoników znajdujcych si w jego treci.
<base href="http://www.adres.pl" />

Przydatno <base /> doskonale wida przy przenoszeniu dokumentów do innych katalogów. Jak si pó niej dowiemy, odsyacze maj
róne formy, dlatego przy takiej operacji nietrudno o zerwanie odnoników, a pamitanie przy przenoszeniu o zmianie kadego z nich jest
kopotliwe.
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Ostatnim poleceniem wchodzcym w skad nagówka dokumentu jest
<link />, który w naszym przypadku bdzie odpowiedzialny za doczanie zewntrznego arkusza stylów. Element <link /> ma nastpujc
konstrukcj:
<link rel="stylesheet" href="arkusz.css" type="text/css" />
 W I C Z E N I E

2.5

Uzupenianie szablonu dokumentu
o dodatkowe elementy

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau, otwórz uprzednio przygotowany dokument HTML i umie
w nim znaczniki, które uwaasz za potrzebne. Jeeli jeszcze nie wiesz,
które znaczniki bd potrzebne, skorzystaj z mojej propozycji widocznej poniej.
<meta name="author" content="Bartosz Danowski" />
<meta name="robots" content="index,follow" />
<link rel="stylesheet" href="arkusz.css" type="text/css" />

Zapisz zmodyfikowany plik HTML. Jeeli korzystasz z Notatnika,
pamitaj o tym, aby ustawi kodowanie na UTF-8.
Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.

Ciao dokumentu
Wiesz ju, e dokument HTML ma swoje okrelone ramy oraz nagówek. Elementy te maj znaczenie czysto konfiguracyjne lub informacyjne i poza tytuem nie s widoczne na zewntrz. Teraz przysza pora,
by pozna kolejne elementy strony WWW.
Najwaniejszym znacznikiem odpowiedzialnym za wydzielenie gównej sekcji dokumentu HTML jest <body></body>. Wszystkie informacje, które znajd si pomidzy tymi znacznikami, s traktowane jako
zawarto strony i zostaj wywietlone w oknie przegldarki. Listing
widoczny poniej przedstawia pooenie tego elementu w stosunku do
pozostaych znaczników.
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<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Przykadowy tytu</title>
</head>
<body>
Tutaj znajduje si widoczna tre strony WWW.
</body>
</html>

Na rysunku 2.3 wida podgld strony, jaka powstaa po wprowadzeniu kodu z przykadu zamieszczonego wczeniej, zawierajcego niezbdne elementy kadej strony WWW.
Rysunek 2.3.
Efekt dziaania
kodu z listingu
zamieszczonego
powyej

Jak widzisz, nie jest to nic specjalnego — czarny tekst na domylnym
biaym lub szarym tle. To zwyczajna, surowa strona, na której nie
uyto jeszcze adnego znacznika odpowiedzialnego za formatowanie
jej ukadu oraz wygldu poszczególnych elementów. Niemniej jednak
to ju Twoja pierwsza strona!
 W I C Z E N I E

2.6

Ciao dokumentu

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau, otwórz uprzednio przygotowany dokument HTML i sprawd ,
czy w strukturze dokumentu uwzgldniono znacznik <body></body>,
a jeeli zajdzie taka potrzeba, dopisz go. Nastpnie pomidzy znacznikami <body></body> umie dowolny tekst.
Zapisz zmodyfikowany plik HTML. Jeeli korzystasz z Notatnika, pamitaj o tym, aby ustawi kodowanie na UTF-8. Nastpnie spróbuj otworzy
swoj pierwsz stron WWW w przegldarce i sprawd efekt kocowy.
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Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.

Twórcy pitej specyfikacji jzyka HTML dokonali analizy struktury
witryny i wyrónili w niej kilka dodatkowych sekcji, a nastpnie przypisali do nich nowe znaczniki, za pomoc których bdziemy mogli
precyzyjniej kontrolowa finalny wygld strony. Nowe znaczniki nie
wpywaj bezporednio na wygld zawartych w nich danych, ale
pozwalaj zgrupowa szereg innych elementów i atwiej nimi zarzdza. Lista nowych znaczników wraz z wyjanieniami znajduje si
poniej.
T <header></header> — pomidzy znacznikami powinna by
zamieszczona cz strony, która ma charakter nagówka
i rozpoczyna Twoj stron.
T <nav></nav> — pomidzy znacznikami powinny by zamieszczone
elementy odpowiedzialne za gówne menu nawigacyjne witryny.
T <article></article> — pomidzy znacznikami zamieszczamy
zestaw elementów tworzcych spójny artyku (np. nagówek
i blok tekstu).
T <section></section> — pomidzy znacznikami zamieszczamy
wybran zawarto czci witryny tworzc spójn sekcj,
np. tytu i wstp artykuu widoczny na stronie gównej.
T <aside></aside> — pomidzy znacznikami powinna by
zamieszczona cz strony, która jest elementem uzupeniajcym
gówn struktur strony.
T <footer></footer> — pomidzy znacznikami powinna by
zamieszczona cz strony, która ma charakter stopki i zamyka
Twoj stron.
Na rysunku 2.4 przedstawiem schemat ukadu strony WWW wykorzystujcej nowe znaczniki.
Natomiast poniej znajduje si prosty przykadowy listing kodu, który
odpowiada za stworzenie ukadu strony z rysunku 2.4. Pragn w tym
miejscu zauway, e w dalszej czci niniejszej ksiki bdziemy próbowa wspólnie stworzy stron o ukadzie podobnym do tego z powyszego rysunku. Oczywicie do realizacji tego zadania wykorzystamy
nowe znaczniki strukturalne.
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Rysunek 2.4.
Schemat ukadu
strony
z wykorzystaniem
nowych
znaczników

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Przykadowy tytu</title>
</head>
<body>
<header> </header>
<nav> </nav>
<article>
<section>
</section>
</article>
<aside></aside>
<footer></footer>
</body>
</html>
 W I C Z E N I E

2.7

Struktura dokumentu

Korzystajc z informacji zdobytych podczas lektury niniejszego podrozdziau, otwórz uprzednio przygotowany dokument HTML i pomidzy <body></body> wstaw nowe znaczniki odpowiedzialne za stworzenie
struktury strony WWW. Zmodyfikowana struktura dokumentu powinna
wyglda mniej wicej tak:
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Tytu przykadowej strony
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</title>
<meta name="keywords" content="Twoje, sowa, kluczowe," />
<meta name="description" content="Wstaw opis swojej strony" />
<meta name="author" content="Bartosz Danowski" />
<meta name="robots" content="index,follow" />
<link rel="stylesheet" href="arkusz.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<header></header>
<nav></nav>
<article>
<section>
</section>
</article>
<aside></aside>
<footer></footer>
</body>
</html>

Zapisz zmodyfikowany plik HTML. Jeeli korzystasz z Notatnika,
pamitaj o tym, aby ustawi kodowanie na UTF-8.
Jeeli z jakich powodów miae problemy z wykonaniem niniejszego
wiczenia, gotowy plik moesz pobra ze strony http://danowski.pl/html5.
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