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Wszystko, co musisz wiedzieæ, aby stworzyæ w³asn¹ witrynê WWW
• Poznaj jêzyk HTML
• Wstaw na stronê tekst i sformatuj go za pomoc¹ arkuszy stylów
• Dodaj do stron obiekty multimedialne, formularze i skrypty napisane
w jêzyku JavaScript
• Administruj witryn¹ i aktualizuj jej treæ
• Zarejestruj swój serwis WWW w wyszukiwarkach internetowych
Tworzenie stron WWW to tylko pozornie proste zadanie. Profesjonalnie
przygotowana witryna WWW to nie tylko kilka zdañ napisanych w edytorze tekstu
i wyeksportowanych do formatu HTML. Projekt serwisu WWW powinien zawieraæ
odpowiednio przygotowane elementy graficzne, mechanizmy nawigacyjne, prawid³owo
dobran¹ treæ, formularze, skrypty i wiele innych sk³adników. Po umieszczeniu witryny
w sieci nale¿y j¹ wypromowaæ i dbaæ o aktualnoæ informacji w niej zawartych.
Widaæ wiêc, ¿e stworzenie i utrzymywanie witryny WWW, która przyci¹gnie
uwagê u¿ytkowników sieci, wymaga opanowania wielu zagadnieñ.
Ksi¹¿ka „Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II” to kompletny przewodnik
po tych w³anie zagadnieniach. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbêdne
do zaprojektowania, stworzenia, opublikowania i utrzymywania w³asnej witryny WWW.
Przeczytasz o jêzyku HTML i kaskadowych arkuszach stylów, narzêdziach do tworzenia
stron WWW i umieszczaniu witryny w sieci. Nauczysz siê formatowaæ tekst,
umieszczaæ na stronach formularze, skrypty i elementy multimedialne, poznasz
jêzyk XML i programy do przygotowywania grafiki na potrzeby sieci. Dowiesz siê tak¿e,
jak wypromowaæ swoj¹ witrynê i jak przygotowaæ j¹ tak, aby wygl¹da³a prawid³owo
równie¿ na wywietlaczach telefonów komórkowych.
• Promowanie witryny i rejestracja w wyszukiwarkach
• Projekt witryny WWW
• Jêzyk HTML i technologia CSS
• Wybór dostawcy us³ug internetowych i publikacja witryny
• Schemat nawigacji w witrynie
• Obróbka grafiki pod k¹tem zastosowania jej na stronach WWW
• Tworzenie skryptów w jêzyku JavaScript
• Flash i inne technologie multimedialne
• E-biznes — witryny komercyjne i aukcje internetowe
• Administrowanie witryn¹
• Nowe technologie — XML i WML
Jeli chcesz poznaæ najnowsze technologie, narzêdzia i standardy projektowania stron
WWW, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê.
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 Wstawianie tabel i definiowanie ich rozmiarów
 Obramowania tabel
 Odstępy w tabelach
 Wyrównywanie tabel i zawartości komórek
 Łączenie komórek
 Obrazki i kolory w tabelach

Tabele na stronach WWW wydają się nieciekawe, lecz jeśli wykorzystasz je odpowiednio, będą niezastąpionym narzędziem przy projektowaniu stron WWW. Tabela zawierająca listę słów lub liczb w kolejnych kolumnach, z pewnością nie nada oryginalnego
charakteru Twojej stronie. Oczywiście zestawienie danych w tabelach samo w sobie jest
pożyteczną, a czasami wręcz niezbędną techniką prezentowania informacji. Nie jesteśmy zatem przeciwnikami tabel służących wyłącznie do prezentowania danych, ponieważ
przydają się one do przedstawiania określonych informacji — tabele takie pojawiają się
również w przykładach prezentowanych na stronach tej książki!
Jest to mniej atrakcyjne zastosowanie tabel i, niestety, podstawowe, jeśli chodzi o tabele
umieszczane w wydawnictwach papierowych. Natomiast tabele na stronach WWW
mają znacznie szersze zastosowania i można z ich pomocą uzyskać zdumiewające
efekty. Zacznijmy od podstawowych definicji: tabela to zestaw komórek zawierających
określone informacje. Tabele na stronach WWW są tak użyteczne dzięki temu, co można umieścić w ich komórkach. W odróżnieniu od dość prostych i nieciekawych tabel
znanych z dokumentów drukowanych, w każdej komórce można umieścić prawie każdy
element tworzący stronę WWW. Wyjątkiem są ramki, które nie zawierają się w elemencie  i jako takie nie mogą być wprowadzone do komórek tabeli. Poza tym nie ma
ograniczeń — możesz realizować wszystkie swoje pomysły.
Element  omówiliśmy w rozdziale 3., natomiast na temat ramek piszemy
w rozdziale 12.







 

 

  
    
Pomysłowi projektanci stron WWW już od lat wykorzystują tabele, planując układ poszczególnych elementów na stronach. Za pomocą tabel, których komórki są wypełnione
różnymi elementami, na przykład obrazkami lub połączeniami, można uzyskać naprawdę niezłe efekty — niektóre z najciekawszych projektów, na widok których wprost ciśnie się na usta pytanie: „Jak oni to zrobili?”, zostały wykonane właśnie w ten sposób.
Strona WWW, przedstawiona na rysunku 11.1, jest właśnie przykładem takiej tabeli.
  
Tabele wykorzystuje
się do projektowania
układu strony WWW
poprzez umieszczanie
w nich różnych
elementów,
niekoniecznie
tekstowych

Tabele dodajemy do stron WWW za pomocą znacznika . Zawiera on jeden lub
więcej elementów  (ang. table row — wiersz tabeli). Elementy  zawierają z kolei jeden
lub więcej elementów  (ang. table data — dane tabeli), które nazywamy komórkami
tabeli. Kod źródłowy typowej tabeli wygląda następująco:
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Zdefiniowana przez nas tabela, przedstawiona na rysunku 11.2, posiada trzy wiersze,
a każdy z nich dwie komórki.

  



  



 



  
Przykładowa tabela

Jeśli szerokość i wysokość tabeli nie jest zdefiniowana w kodzie HTML, jej wymiary są
narzucane przez zawartość komórek. Tabela automatycznie zmienia swoje wymiary, dopasowując je do elementów umieszczonych w komórkach — nawet jeśli w efekcie miałaby mieć większe rozmiary niż te podane przez nas w kodzie HTML.
Aby wprowadzić własny rozmiar tabeli, trzeba wykorzystać atrybuty
 (szerokość)
i   (wysokość). Na przykład, aby wstawić na stronie tabelę przedstawioną na rysunku
11.3, zajmującą całą długość i wysokość okna przeglądarki, należy wprowadzić kod:
 #&''( & &#''(

  
Tabela
może zajmować
całą szerokość
i wysokość
okna przeglądarki







 

 

Atrybut #& jest znacznie częściej wykorzystywany niż & &#, ponieważ strony WWW
mają w zasadzie nieograniczoną długość, a internauci są przyzwyczajeni do przewijania
stron, gdy chcą zobaczyć ciąg dalszy.

Wymiary tabeli wyrażone w procentach określają, jaką część okna przeglądarki — bez
względu na rozdzielczość ekranu — zajmie tabela. 100 procent szerokości okna oznacza
całą szerokość okna, zaś 50 procent — połowę szerokości okna przeglądarki, itd. Wymiary tabel można także definiować w pikselach. Przykładowo, aby utworzyć tabelę
o szerokości 400 pikseli i wysokości 250 pikseli, wprowadź linię kodu:
 #&)'' & &#*+'

Jeśli wymiary Twojej tabeli zostaną określone w pikselach, czasem się zdarzy, że będziesz musiał przewijać stronę w poziomie. Na przykład, jeśli wprowadzisz szerokość
tabeli — 800 pikseli, a rozdzielczość ekranu ustawiona jest na 640×480 pikseli, prawa
jej część nie zostanie wyświetlona w oknie przeglądarki. Aby ją zobaczyć, należy przewinąć stronę w poziomie. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest podawanie wymiarów tabel w formie procentowej i pozostawienie przeglądarce kwestii ustalenia dokładnych
wymiarów.
Można również połączyć obie techniki wprowadzania wymiarów tabel. Jeden z wymiarów zdefiniować w pikselach, a drugi w formie procentowej. Na przykład, w kodzie wprowadzamy szerokość tabeli równą 400 pikselom i wysokość określoną jako trzy czwarte
okna przeglądarki:
 #&)'' & &#,+(

Możesz także definiować wysokość i szerokość poszczególnych komórek w tabeli, lecz
musisz mieć świadomość, że wpłynie to na układ pozostałej części tabeli. Wprowadzenie określonej szerokości jednej komórki spowoduje, że wszystkie inne w tej kolumnie
przyjmą tę samą szerokość. Podobnie, definiując wysokość jednej komórki, określasz
wysokość wszystkich komórek w wierszu tabeli.
Jeśli wprowadzisz w jednym wierszu lub w kolumnie dwa różne wymiary komórek,
zostanie narzucony większy. Na przykład, w tym samym wierszu określiłeś wysokość
jednej komórki na 50 pikseli, a innej — 80, wszystkie komórki w tym wierszu
będą miały wysokość 80 pikseli. Jeśli dodasz jeszcze kolejną komórkę o wysokości
100 pikseli, to wszystkie komórki w wierszu przyjmą wysokość 100 pikseli.

Atrybuty
 i   odnoszą się do poszczególnych komórek, jak i całej tabeli. Jednak musisz wiedzieć, że kiedy wprowadzasz wymiar komórki w formie procentowej, to
odnosi się on do rozmiarów tabeli, a nie okna przeglądarki. To znaczy, że umieszczając
na stronie tabelę o szerokości 50 procent okna przeglądarki i definiując równocześnie
szerokość komórki jako 50 procent szerokości tabeli, otrzymasz komórkę, której szerokość wynosi 25 procent szerokości okna przeglądarki.
Przykład kodu obrazuje, jak można wprowadzić w tabeli szerokość pierwszej kolumny
równą jednej trzeciej szerokości całej tabeli i jednocześnie zadać 100 pikseli jako wysokość drugiego wiersza.
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Tabela o takich wymiarach została przedstawiona na rysunku 11.4.
  
Rezultat
wprowadzenia
różnych wartości
wielkości wierszy
i kolumn w tabeli

Jeśli w kodzie tabeli nie wprowadzisz żadnej zawartości do jej komórek, nie zostanie
ona też wyświetlona w oknie przeglądarki.

Podczas definiowania wymiarów poszczególnych części tabeli mogą się zdarzyć nieprzewidziane sytuacje. Określanie wymiaru w pikselach dla pojedynczych komórek jest
prawidłowe, jeśli jednocześnie nie definiujesz sprzecznie wymiaru całej tabeli. Na przykład, zapis kodu, który prezentujemy niżej, przyniesie inne od oczekiwanych rezultaty
— tabela nie zostanie wyświetlona prawidłowo w oknie przeglądarki:
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W opisanej sytuacji przeglądarka WWW rozwiąże jednak sama problem wyświetlenia
tak zdefiniowanej tabeli. Pierwsza kolumna będzie miała 400 pikseli szerokości, a druga
— 200. Ponieważ zadana, łączna szerokość dwóch kolumn tabeli, zdefiniowanych w kodzie
HTML, jest mniejsza (300 pikseli) od zadeklarowanej szerokości całej tabeli (600 pikseli),
przeglądarka wybiera szerokość większą, czyli 600 pikseli. Jednocześnie zachowana
jest proporcja szerokości komórek (w tym przypadku 2 do 1), co daje właśnie szerokości
400 i 200 pikseli.
Podczas definiowania rozmiarów tabeli warto więc zwracać uwagę na wprowadzanie
właściwych wielkości.
W zapisie procentowym można także przez pomyłkę wprowadzić błędne wartości, tzn.
ich suma nie da 100 procent. Przeglądarki radzą sobie i z tym problemem — zachowując proporcje wymiarów komórek. Kiedy łączny wymiar komórek przekroczy 100 procent, wszystko ponad to jest proporcjonalnie odejmowane od każdej komórki.
Funkcję tę można świadomie wykorzystywać. Wielu projektantów stron WWW postawionych przed problemem utworzenia tabeli złożonej z trzech kolumn o identycznej
szerokości, rezygnując z precyzji, wprowadza odpowiednio 33, 33 i 34 procent (łącznie
100 procent). Jeśli wprowadzisz we wszystkich komórkach rozmiar 33 procent, przeglądarka podzieli brakujący 1 procent między wszystkie kolumny, więc będą one idealnie równe.

   
W zależności od przeznaczenia można wprowadzać różne rodzaje obramowania tabel.
Jeśli tabela ma tylko pomóc w zaprojektowaniu określonego układu elementów na stronie, wprowadzanie obramowania nie jest pożądane. Niemniej, jeśli obramowanie tabeli
jest nam potrzebne, wprowadzenie go nie jest żadnym problemem.
Grubość obramowania definiujemy za pomocą atrybutu  . W przykładzie kodu
określiliśmy grubość linii obramowania tabeli jako 1 piksel:


 

Większość osób projektujących strony WWW unika grubych krawędzi tabel i nadaje im
wartość od 1 do 5 pikseli. Każde obramowanie grubsze niż 1 piksel jest wyświetlane
w oknie przeglądarki w charakterystyczny sposób — prawa krawędź i dolna krawędź
tabeli wydają się ciemniejsze od pozostałych. Uzyskujemy efekt rzucania cienia przez
tabelę, jak gdyby promień światła padał z jej lewego, górnego rogu. Rysunek 11.5 przedstawia różne rozmiary obramowania tabeli.

  



  



 



  
Ramki o grubości
powyżej 5 pikseli
nie wyglądają
zachęcająco

Zwróć uwagę na to, że grubość obramowania tabeli nie wpływa na zmniejszenie wewnętrznego obszaru komórek ani na grubość oddzielających je krawędzi. Od tej zasady
jest jednak wyjątek — jeśli definiujesz tabelę bez obramowania, nadając mu wartość zero, to również komórki tabeli nie będą posiadały wewnętrznych krawędzi.
Dodatkowo można modyfikować obramowania tabel oraz układ krawędzi pomiędzy
komórkami. Są to jednak funkcje o niewielkim znaczeniu, ponieważ związane są zazwyczaj z jedną konkretną przeglądarką i nie mają statusu powszechnego standardu.
Nawet jeśli zamierzasz umieścić na stronie tabele pozbawione obramowania,
najlepiej początkowo definiować je wraz z obramowaniem, a na końcu usunąć
ramki. Ułatwia to projektowanie układu strony, gdyż poszczególnych elementów
1
nie umieszczamy w „niewidzialnych” komórkach tabeli .

     
Czasem regulujemy odległość pomiędzy zawartością komórki a jej krawędziami. Zależy to od zawartości określonej komórki (tekst, obrazek). Rysunek 11.6 przedstawia tabelę, której komórki nie posiadają odstępu między krawędziami a zawartością. Pierwsza
komórka zawiera obrazek, który idealnie się tu mieści, natomiast druga — tekst opisujący
obrazek, który jest trudniejszy do odczytania, ponieważ przylega ściśle do krawędzi
komórki.

1

Część programów do tworzenia stron WWW oferuje możliwość podglądu układu tabeli, w której grubość
ramki zdefiniujemy jako 0 pikseli. Tak jest np. w programie Netscape Composer — przyp. tłum.







 

 

  
Obrazki w tabeli
wyglądają lepiej,
jeśli nie wprowadzimy
odstępu między nimi
a krawędziami
komórek

Na rysunku 11.7 przedstawiono tę samą tabelę. Tym razem jednak odstęp między zawartością a obramowaniem komórek wynosi 2 piksele. Jeśli mówimy o położeniu obrazka,
to pojawiła się niepożądana przerwa między jego krawędziami i obramowaniem komórki,
natomiast tekst pod obrazkiem jest bardziej czytelny niż w poprzednim przykładzie.
   
Tekst jest
bardziej czytelny,
jeśli dodamy
odstęp między nim
i obramowaniem
komórki

Wstawianie obrazków do tabeli zostało szerzej omówione w podrozdziale
„Obrazki i kolory w tabelach”

  



  



 



Odstęp między zawartością tabeli i jej krawędziami można zdefiniować za pomocą atrybutu  , który wprowadzamy w elemencie . Odstęp ten dotyczy całej tabeli, nie można go zadeklarować tylko dla jej poszczególnych komórek. Aby zdefiniować
odstęp 2 pikseli, omawiany w przytoczonym przykładzie, wprowadź następujący kod:
 !//01 *

Można również wprowadzić odstępy pomiędzy samymi komórkami w tabeli. Na rysunku 11.8 przedstawiamy różne warianty takich odstępów.
  !
Można nadawać
odstępom
pomiędzy komórkami
różne wartości

Odstępy między komórkami w tabeli wprowadza się za pomocą atrybutu  ,
który definiujemy w elemencie . Przyjmujemy, że wprowadzamy odstęp 5 pikseli
między wszystkimi komórkami w tabeli:
 !//0!1 +

Wybór odpowiedniego odstępu między zawartością tabeli a jej krawędziami oraz odstępu
między samymi komórkami w tabeli — to nie to samo, choć możemy je indywidualnie
ustalać. Wybór jest tutaj w znacznej mierze kwestią naszych preferencji estetycznych.
Tabela, w której nie zostanie zdefiniowana żadna z tych wartości, i tak będzie poprawna.

     
Wyrównywanie tabel to działanie całkowicie odmienne od wyrównywania wierszy i komórek. Polega na określaniu pozycji tabeli na stronie WWW. Definiujemy je w elemencie
 za pomocą atrybutu  . Atrybut   może przyjmować następujące wartości:
 (przysunięcie do lewego marginesu),   (wyśrodkowanie na stronie) oraz  
(przysunięcie do prawego marginesu). Wyśrodkowanie tabeli spowoduje umieszczenie
obu jej krawędzi w równej odległości od prawego i lewego marginesu. Na rysunku 11.9
została przedstawiona tabela wyrównana do prawego marginesu strony.
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Tabela wyrównana
do prawego
marginesu strony

 

 

Atrybut  , przypisany elementom  i , służy z kolei do wyrównywania zawartości
objętych nim komórek, a nie samych komórek. Między wyrównywaniem tabeli i wyrównywaniem wierszy lub komórek nie ma żadnego związku, chociaż używamy atrybutu
o takiej samej nazwie i przyjmuje on identyczne wartości. W tym przypadku musimy
zdecydować, ile komórek i które chcemy poddać formatowaniu — wszystkie będą
podlegać tej samej regule wyrównania.
Mamy tu do czynienia z jeszcze jednym przykładem dziedziczenia (w kodzie HTML)
właściwości elementów nadrzędnych przez elementy, które są w nich zawarte. Ustawienia wprowadzone dla wiersza tabeli obejmują domyślnie wszystkie komórki, znajdujące się
w tym wierszu. Na przykład, jeśli element  (wiersz tabeli) jest wyrównany do środka,
wszystkie elementy  (komórka tabeli) w tym wierszu będą automatycznie objęte tym samym wyrównaniem. Aby to zmienić, należy pominąć dziedziczone wartości atrybutów.
Relacje między elementami nadrzędnymi i podrzędnymi w kodzie HTML omówiliśmy
w rozdziale 3.

Jako przykład pokazujemy tabelę złożoną z dwóch wierszy. Dla pierwszego nie zdefiniowano typu wyrównania. Oznacza to, że zawartość wszystkich komórek w tym wierszu jest automatycznie wyrównana, zgodnie z domyślną wartością, do lewego brzegu
komórki. W drugim wierszu zadeklarowaliśmy wyrównanie do środka, ale w pierwszej
komórce tego wiersza wprowadziliśmy wyrównanie do prawej krawędzi.
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Rysunek 11.10 przedstawia tak zdefiniowaną tabelę, wyświetloną w oknie przeglądarki.
  #
Wyrównanie
obowiązujące
w całym wierszu
zostanie pominięte,
jeśli zdefiniujemy
wyrównanie
konkretnej
komórki



 



Jeśli umieścisz w tabelach znajdujące się na stronach WWW formularze — które nie
najlepiej wyglądają w zwykłym kodzie HTML — zyskają nie tylko na wyglądzie, ale
będzie je można wypełniać w prostszy sposób. Korzyść dla gości Twojej witryny jest
więc podwójna. Na rysunku 11.11 przedstawiamy formularz napisany w zwykłym HTML.
Utworzono go za pomocą kodu:
67 !# 1! 8 1!&!1#90/ # 0 #
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67

Formularze zostały omówione w rozdziale 15.

Na rysunku 11.12 przedstawiliśmy ten sam formularz, połączony jednak z tabelą, dzięki
czemu wygląda dużo lepiej na stronie WWW.







 

 

  
Formularze tworzone
w standardowym
kodzie HTML
nie są zbyt ładne

  
Dzięki tabelom
formularze
na stronach WWW
mogą wyglądać
lepiej

Formularz przedstawiony na rysunku 11.12 uzyskaliśmy dzięki wstawieniu tabeli zdefiniowanej tak, jak to zostało pokazane w tym przykładzie kodu HTML:
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Ten efekt zawdzięczamy wstawieniu elementu  wewnątrz elementu  , a nie na
odwrót. W tabelach można wstawiać elementy tylko do poszczególnych komórek, więc
cały formularz trzeba byłoby wstawić do jednej komórki, co nie pozwoliłoby kontrolować
układu poszczególnych pól. Trzeba zatem wstawić tabelę do formularza! W ten sposób
korzystamy jednocześnie ze struktury tabeli i funkcji formularza.
Opisywana przez nas tabela posiada dwie kolumny. Pierwsza zawiera tekst, który opisuje
pola formularza i został wyrównany do prawej krawędzi komórki. W drugiej kolumnie
wstawiono pola formularza (do wypełnienia), które wyrównano do lewego brzegu komórki. Dzięki temu uzyskaliśmy ładniejszy układ poszczególnych elementów formularza.

   
     
Tabele są wręcz niezbędne, jeśli na stronie wykorzystujemy tło z motywem graficznym,
przylegającym do bocznej krawędzi strony. W naszym przykładzie z lewej strony znajduje się wzór, utrudniający odczytanie umieszczonego na pierwszym planie tekstu.
Niewykorzystana pozostaje prawa część strony. Ilustruje to rysunek 11.13 — umieszczony w tradycyjny sposób na stronie tekst jest mało czytelny.
  
Element tła
nie powinien
zasłaniać tekstu
umieszczonego
na stronie







 

 

Więcej informacji o obrazkach tła znajdziesz w rozdziale 8.

Na stronie WWW w prosty sposób można wykorzystać obrazki tła i tak wkomponować
tekst, by nie pokrywał się z artystycznym motywem tła. W kodzie HTML dokonuje się
tego na kilka sposobów, ale najłatwiej i najszybciej osiąga się zamierzony efekt, wykorzystując tabelę. W zasadzie potrzebna jest Ci tylko jedna komórka tabeli. Podajemy
przykład, w którym zdefiniowaliśmy typową stronę WWW, tak aby obrazek znajdujący
się z boku nie zakrywał tekstu umieszczonego na stronie:
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Rysunek 11.14 przedstawia tabelę utworzoną według zapisanego kodu, umieszczoną
w prawej części strony. Sztuczka polega na dobraniu odpowiedniej szerokości tabeli
i sposobu jej wyrównania. Tabelę wyrównano do prawego marginesu, co spowodowało,
że znalazła się po przeciwnej stronie wzoru tła. Nadanie tabeli szerokości mniejszej niż
szerokość okna przeglądarki umożliwia oddzielenie graficznego motywu tła od tekstu,
można więc uniknąć nakładania się wzoru i tekstu.
  
Tabela
o odpowiedniej
szerokości,
wyrównana
do prawego
marginesu,
nie zakrywa
bocznego
wzoru tła

  



  



 



Ten kod możesz zastosować na swoich stronach WWW, zastępując wyrażenie plikobrazka nazwą pliku, w którym przechowywany jest obrazek, który służy za margines.
Następnie określ rozmiary tabeli, tak by zajmowała część strony, która nie jest zarezerwowana dla wzoru tła. Na przykład możesz zwiększyć rozmiary tabeli do 95 procent szerokości strony — wszystko zależy od rodzaju wstawionego tła, my zdecydowaliśmy się
na 80 procent. Ostatnim krokiem jest usunięcie krawędzi tabeli, po to by nie była widoczna dla osób odwiedzających witrynę. Aby usunąć krawędzie tabeli, zastąp wyrażenie
  wyrażeniem   .
Teraz należy zamieścić pomiędzy znacznikami !" i !#", w miejscu gdzie w prezentowanym przez nas kodzie znajduje się wyrażenie Zawartość strony, treść Twojej
strony WWW. Dzięki temu działaniu wszystkie elementy Twojej strony zostaną umieszczone w jednej komórce tabeli, która rozszerzy się w pionie i dopasuje do umieszczonej
w niej zawartości. Na rysunku 11.15 przedstawiamy projekt strony, o której pisaliśmy
na początku tego podpunktu, z zawartością umieszczoną w jednej komórce tabeli.
  
Umieszczenie
zawartości strony
w tabeli pomaga
we właściwym
rozmieszczeniu
elementów
w stosunku
do elementu
graficznego

Aby umieścić zawartość strony w pewnej odległości od lewej krawędzi, można także
skorzystać z innych metod. Na przykład zamieszczając tekst w elemencie $%&'.
Wadą tego rozwiązania jest to, że tekst zostanie przesunięty równolegle w stosunku do
obu marginesów, podczas gdy wystarczy odsunąć go tylko od lewego marginesu.
W dodatku nie wiadomo, co zrobić z nietekstowymi elementami strony.
Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie szerszego marginesu w lewej części strony za
pomocą CSS, z tym że nie wszystkie przeglądarki WWW obsługują kaskadowe arkusze
stylów.
CSS (kaskadowe arkusze stylów) omówiliśmy w rozdziale 13.





 



 

 

 

Wiersze i komórki tabeli wyrównujemy w poziomie za pomocą atrybutu  , można
je także wyrównywać w pionie — za pomocą atrybutu ( . Temu atrybutowi przypisujemy jedną z czterech wartości:  (góra), )  (środek),  ) (dół) i  .
Wartość   zawsze sprawia problemy. Różne przeglądarki odmiennie ją interpretują, więc nie można mieć pewności, w jaki sposób zostanie wyświetlona zawartość
komórki. Zajmiemy się więc trzema podstawowymi wartościami.
Tym razem w naszym przykładzie zdefiniowaliśmy tabelę, która zawiera cztery wiersze.
Pierwszy z nich nie ma zdefiniowanej wartości atrybutu ( , więc zgodnie z domyślną wartością następuje wyrównanie do środka komórki. Dla drugiego wiersza zdefiniowano wyrównanie do górnej krawędzi komórki, a dla trzeciego — do dolnej krawędzi.
W ostatnim wierszu wprowadziliśmy wyrównanie do środka, tyle że dwie komórki
w tym wierszu posiadają swoje własne wartości wyrównania.
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Tak zdefiniowana tabela została przedstawiona na rysunku 11.16.

  

     

Tekst w komórce tabeli, napotykając na krawędź, zawija się i przechodzi do następnej
linii. Jeśli to konieczne, wysokość komórki zostaje zwiększona, tak by cały tekst mógł
się zmieścić. Większość osób projektujących strony WWW korzysta z tego domyślnego
ustawienia. Jeśli jednak zależy Ci na tym, aby pozostawić tekst w jednej linii komórki,
możesz dodać do niej atrybut   (bez zawijania). Na przykład:
 1  0

  



  



 



  
Wyrównanie
zadeklarowane
dla całego wiersza
ma niższy priorytet
niż wyrównanie
zdefiniowane
dla poszczególnych
komórek

Jeśli wprowadzimy w komórce atrybut  , zostanie ona poszerzona tak, by cały
tekst zmieścił się w jednej linii. Na rysunku 11.17 przedstawiamy tabelę, w której jedna
komórka posiada zdefiniowany atrybut  .
   
Atrybut nowrap
umożliwia
wyświetlenie
w jednej linii
całego tekstu
umieszczonego
w komórce







 

 

 
Podstawowy układ tabeli jest symetryczny — każdy wiersz i kolumna zawierają taką
samą ilość komórek, a każda komórka w wierszu i kolumnie posiada ten sam rozmiar.
Można to jednak zmienić. Atrybuty  (rozpiętość w kolumnie) i   (rozpiętość w wierszu) elementu  (komórka tabeli) umożliwiają łączenie komórek — zarówno w pionie, jak i poziomie. Funkcja ta jest niezwykle użyteczna w tabelach służących
przede wszystkim do przedstawiania danych, zwłaszcza gdy konieczne jest wprowadzenie paska tytułowego, który zajmuje więcej niż jedną kolumnę lub jeden wiersz. Na
rysunku 11.18 przedstawiono przykład łączenia komórek.
  !
Można łączyć
komórki wierszy
i kolumn

Kod takiej tabeli wygląda następująco:
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Pomimo tego że połączyliśmy komórki, tabela nadal posiada pięć kolumn i cztery wiersze.
Zwiększenie rozpiętości komórki na kilka wierszy lub kolumn komplikuje kod źródłowy,
w porównaniu do kodu symetrycznej tabeli.
Pierwszy wiersz wygląda następująco: pierwsza (pusta) komórka zajmuje dwa wiersze,
lecz tylko jedną kolumnę. Kolejne dwie komórki zajmują tylko jeden wiersz, lecz każda
z nich jest rozpięta na dwie kolumny. Nadal w tabeli jest pięć kolumn.
Drugi wiersz jest nieco bardziej skomplikowany. Wyraźnie składa się tylko z czterech
komórek. Pierwsza komórka wyświetlana w tym wierszu jest właściwie pustą komórką
zdefiniowaną w poprzednim wierszu, rozpiętą na dwa wiersze jednocześnie. Jeśli dodamy w drugim wierszu kolejne cztery elementy , otrzymamy w rezultacie pięć kolumn.
Trzeci wiersz rozpoczyna się komórką rozpiętą jednocześnie na trzecim i czwartym wierszu,
lecz tylko na jednej kolumnie. Pozostałe cztery elementy  uzupełniają następne cztery
kolumny, w rezultacie mamy pięć kolumn.
W ostatnim wierszu, podobnie jak w drugim wierszu od góry, pierwsza pusta komórka
jest utworzona poprzez rozpięcie komórki z trzeciego wiersza na dwa wiersze jednocześnie.
Następne cztery komórki zostały zdefiniowane w elementach , dając w rezultacie pięć
kolumn.

        
Obrazki są dodawane do komórek tabeli tak samo jak do stron WWW — za pomocą
elementu *+. Różnica polega na tym, że element *+ należy umieścić między znacznikami
!" i !#". Przykład umieszczania obrazka w komórce tabeli przedstawiamy poniżej:
=7G  ! 

Przykład tabeli, zawierającej obrazek, przedstawia rysunek 11.19. Sama tabela nie jest
widoczna na stronie, została jedynie wykorzystana do rozmieszczenia elementów. (Atrybutowi   przypisano wartość zero). Układ obrazka na stronie jest zdefiniowany
poprzez układ tabeli.
Więcej informacji związanych z dodawaniem obrazków do stron WWW znajdziesz
w rozdziale 8.
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Tabele, a nawet poszczególne wiersze czy komórki, mogą posiadać własne obrazki tła.
Szczerze mówiąc, funkcja ta nie jest jednak użyteczna. Korzystanie z niej może prowadzić
do gorszego układu graficznego tabeli, a w konsekwencji całej strony. Jeśli przy planowaniu układu graficznego tabeli wykorzystujesz zaawansowane funkcje, wprowadzenie
obrazków tła tabeli może zniweczyć cały Twój trud. Przykładowo, na rysunku 11.20
przedstawiamy tabelę, której ładną ramkę utworzono przez połączenie definicji koloru
tła z widocznymi i niewidocznymi obrazkami na pierwszym planie. Na rysunku 11.21
pokazujemy tę samą tabelę, w której wstawiliśmy obrazek tła, przez co praca włożona
w utworzenie ramki została zniweczona. Choć efekt końcowy w przeglądarce Internet
Explorer nie prezentuje się tak źle jak w Netscape Navigator, i tak jest niezadowalający.
  #
Tabela
zaprojektowana
bez tła

  



  



 



  
Ta sama tabela
zniekształcona
przez dodanie tła

Dodatkowe trudności wynikają ze sposobu odczytywania kodu źródłowego przez przeglądarki. Netscape Navigator rozróżnia obrazki tła na poziomie całej tabeli, wierszy
i poszczególnych komórek, natomiast Internet Explorer nie wyświetla obrazków tła
wprowadzanych do wierszy tabeli.
Aby obrazek pojawił się jako tło tabeli, należy do odpowiedniego jej elementu dodać
atrybut ,- wraz z podaniem ścieżki dostępu do pliku obrazka. Na przykład, aby
dodać do całej tabeli obrazek tła o nazwie lisc_tlo.gif (zlokalizowany w tym samym
folderze co nasz plik HTML), wprowadź kod:


!

1/!H#/ 9 C

Aby wprowadzić obrazek tła do wiersza tabeli, zastosuj atrybut ,- do elementu  :
 !

1/!H#/ 9 C

Do poszczególnych komórek tabeli wprowadzamy obrazek tła, modyfikując element :
 !

1/!H#/ 9 C

        
Kolory tła, w przeciwieństwie do obrazków tła, są w tabelach częściej używane. W tabelach zawierających dane, na przykład liczbowe, wyróżnianie wierszy poprzez określanie różnych ich kolorów, zwiększa przejrzystość i ułatwia odczytywanie zapisanych
danych. Używając koloru możemy także wyróżnić nagłówki tabeli, uwydatnić dolną
krawędź lub dokonać innych operacji, które poprawią wyrazistość samej tabeli. Na rysunku 11.22 przedstawiamy tabelę, zawierającą dane, której elementy wyróżniliśmy,
zmieniając w wierszach kolory tła.







 

 

  
Różne kolory tła
pomagają wyróżnić
poszczególne
elementy tabeli

W projektowaniu stron WWW bardzo przydaje się stosowanie różnych kolorów tła tabeli. Możesz zdefiniować kolor i rozmiar pojedynczej komórki tabeli, a uzyskasz różnokolorowe paski w poszczególnych częściach tabeli. Ten zabieg jest często stosowany
w tabelach zamiast obramowania, z równie dobrym efektem.
Kolor tła komórki tabeli nie jest wyświetlany w przeglądarce, do momentu aż znajdzie
się w niej dowolny element. Jak więc można wprowadzić tło, nie umieszczając w komórce żadnego elementu? Zwłaszcza takiego, który wpływałby na zmianę koloru tła?
Kreatywni projektanci stron WWW znaleźli już rozwiązanie, i jest ono diabelnie proste.
Wystarczy utworzyć specjalny obrazek, składający się tylko z jednego, „przezroczystego
piksela”. Taki obrazek możesz wprowadzić do dowolnej komórki tabeli bez konieczności
podawania jej wymiarów. Jest to duża zaleta, zwłaszcza że dokładny wymiar nadajemy
każdemu obrazkowi przez podanie wartości atrybutów   i
, które definiują
wymiar komórki tabeli.
Prezentujemy przykład zastosowania tej techniki. Możesz ją przecież wykorzystywać
na swoich stronach WWW. Rysunek 11.23 przedstawia tabelę złożoną z kolorowych
pasków i pary obrazków. Obrazkami są ukośne linie, po obu stronach pierwszego wiersza
tabeli. Linie poziome i pionowe w tabeli to pewnego rodzaju kolorowe paski, o których
wspominaliśmy wcześniej. W ich wyświetleniu oczywiście pomógł nam przezroczysty
obrazek IttyBittyClear.gif.
Oto kod źródłowy wykorzystany do wygenerowania strony przedstawionej na rysunku 11.23:
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W kodzie źródłowym zapisano, że szerokość górnego, kolorowego paska została zdefiniowana jako 100 procent szerokości okna przeglądarki. Pamiętamy, że podawanie wymiarów w procentach (względem wymiarów okna przeglądarki) gwarantuje automatyczne dostosowanie wymiaru do każdej rozdzielczości ekranu. Jeśli całkowita szerokość
tabeli przekroczy 100 procent szerokości okna przeglądarki (a tak jest w tym przypadku,







 

 

ponieważ w wierszu znajdują się jeszcze inne komórki), wtedy przeglądarka automatycznie zmniejszy proporcjonalnie wymiary każdej komórki w tym wierszu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, niezależnie od rozdzielczości ekranu i rozmiarów okna przeglądarki, tabela będzie zawsze wyświetlana prawidłowo.
Ten sam efekt można uzyskać poprzez nadanie komórce, zawierającej kolorowy pasek,
absolutnej szerokości, powiedzmy 99999 pikseli. Ponieważ tabela jest już dopasowana
do szerokości okna przeglądarki, więc nie spowoduje to zwiększenia szerokości jej
komórek.

Możesz skorzystać z zaprezentowanego szablonu strony WWW, wprowadzając, oczywiście w odpowiednim miejscu, zawartość Twojej strony. Do tabeli dodaje się kolejne
wiersze poprzez kopiowanie ostatniego elementu  z zaprezentowanego kodu źródłowego i wklejanie go do własnej strony, tyle razy, ile wierszy jest nam potrzebnych. Element ten oddzieliliśmy od pozostałej części kodu dodatkowymi odstępami, aby ułatwić
Ci jego kopiowanie. W ten właśnie sposób utworzyliśmy przykładową stronę, przedstawioną na rysunku 11.24.
  
Do schematu strony,
przedstawionej
w poprzednim
przykładzie,
dodaliśmy
nowe elementy

Nie trzeba wcale umieszczać kolorowych pasków na skraju tabeli. Możesz je także wstawić w dowolnej komórce. Spójrzmy teraz na przykład e-zinu, czyli internetowego magazynu (patrz rysunek 11.25). Cienką, pionową linią będziemy oddzielać różne artykuły,
upodobniając wygląd strony WWW do układu szpaltowego czasopism drukowanych. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, również tutaj możesz wykorzystać przygotowany
przez nas kod źródłowy, wprowadzając we właściwych miejscach zwartość Twojej strony.
Projekt e-zinu został przedstawiony na rysunku 11.25. Pierwszy wiersz tabeli, w którym
umieściliśmy logo czasopisma, składa się z pojedynczej komórki, która rozpięta jest na
wszystkich kolumnach tabeli. Następny wiersz składa się z trzech komórek. Środkowa
komórka zawiera niewidoczny obrazek, umożliwiający wyświetlenie czarnego koloru
tła. W komórkach z lewej i prawej strony umieszczono teksty artykułów. Ostatni, dolny
wiersz, podobnie jak wiersz początkowy, jest rozpięty na wszystkich trzech kolumnach.
Zazwyczaj umieszcza się w nim połączenia do innych stron, witryn; oczywiście, możesz
to miejsce wykorzystać inaczej.

  



  



 



  
Podstawowy układ
e-zinu, wykorzystano
kolorowy pasek
oddzielający
sąsiadujące
artykuły

Opisany powyżej schemat e-zinu utworzyliśmy za pomocą następującego kodu:
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Wysokość komórki zawierającej kolorowy pasek jest równa wysokości całej tabeli
(100%), dlatego linia ta będzie odpowiednio długa niezależnie od długości artykułu.

Na rysunku 11.26 przedstawiliśmy, jak wygląda układ naszej strony WWW po wstawieniu do tabeli przykładowych wartości. Wprowadziliśmy także odstęp 3 pikseli pomiędzy zawartością i krawędziami komórek, zwiększając tym samym odstęp między
tekstem i krawędziami tabeli oraz rozmiar środkowej linii.







 

 

  
Układ strony WWW
zbliżony
do układu strony
typowego czasopisma

Ten przykład niech będzie punktem wyjścia do dalszej pracy, doskonalenia układu strony WWW przy pomocy tabel i jej poszczególnych elementów. Prześledź kod źródłowy
i pomyśl, a z pewnością odkryjesz wiele zastosowań tabel i kolorowych pasków.

 
Jeśli w arsenale projektanta stron WWW znajduje się „tajna broń”, są nią właśnie tabele.
Można je wykorzystać do różnych celów.
W tym rozdziale zwróciliśmy uwagę na następujące zagadnienia:
 Za pomocą tabel można wstawiać na strony WWW różne elementy.
 Tabele składają się z wierszy, reprezentowanych poprzez element 

(ang. table row — „wiersz tabeli”). Wiersze z kolei są złożone z komórek,
definiowanych za pomocą elementu  (ang. table data — „dane tabeli”).

 Rozmiar tabeli można definiować za pomocą wartości absolutnych, wyrażonych

w pikselach lub poprzez wartość procentową (względem rozmiaru okna przeglądarki).
 Obramowanie wyróżnia krawędzie tabel i komórek.
 W tabeli można zdefiniować określone odstępy między poszczególnymi

komórkami.
 W tabeli można wprowadzić odstępy między krawędziami komórek

a ich zawartością.
 Układ tabeli określa się poprzez zdefiniowanie wyrównania samej tabeli

i jej komórek.
 Komórki mogą obejmować więcej niż jeden wiersz lub kolumnę.

