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Kapitola: Technologie sítě Internet

Cvičení 1 – Úvod do tvorby webových stránek

Témata
Seznámení s technologií WWW
Organizace práce při tvorbě webových stránek
Úvod do jazyka HTML

Výukový cíl
Cvičení obohatí znalosti a dovednosti studenta takto:

• rozumí základním pojmům z oblasti webových technologií,
• dokáže vysvětlit princip komunikace webového klienta a serveru,
• umí založit webový adresář na serveru a ví, jak k němu přistupovat,
• umí vytvořit a uložit soubor v editoru PSPad,
• chápe základní principy jazyka HTML,
• orientuje se v pomocném papíru se značkami jazyka HTML a jejich parametry,
• dokáže vytvořit jednoduchou webovou stránku a umístit ji do webového adresáře,
• je schopen tuto stránku zobrazit ve webovém prohlížeči.

Materiál
Programy: editor PSPad, webový prohlížeč Google Chrome (nebo Firefox), Průzkumník, WinSCP, příp. PuTTy.
Ostatní: pomocný papír ke značkám jazyka HTML a jejich parametrům (viz str. 3).

Vstupní otázky – co budeme potřebovat celý semestr
Odpovědi na následující otázky naleznete zejména v materiálech z předchozích předmětů, některé i v úvodních pokynech k IE2.
Je vhodné se jimi zabývat dříve, než začnete studovat tento předmět.

OS Windows

• Jak se přihlásím ke svému uživatelskému účtu?
• Jakým způsobem mohu přepínat klávesnici?
• Jak vložím znak, který není na klávesnici?
• Jakými způsoby lze otvírat soubory a spouštět aplikace?
• Kde najdu soubory, u kterých se prohlížeč neptal, kam je má uložit? Jak to mohu ovlivnit?
• Kde mohu nastavit, aby se přípony zobrazovaly u všech typů souborů?

OS typu Unix

• Jak se přihlásím ke svému uživatelskému účtu na serveru se systémem Unix, např. akela?
• Jakým způsobem mohu kopírovat soubory mezi svým počítačem a účtem na serveru akela?
• Jak mohu využít sdílený disk pod OS Windows a Unix?

Úkoly
Část I: Seznámení s technologií WWW

1. Pokuste se vysvětlit pojmy WWW, server, prohlížeč (klient), protokol, stránka, web, URL, HTML, editor.
2. Seznamte se s principem služby WWW a komunikací mezi klientem a serverem. Diskutujte chyby, které se mohou

během komunikace vyskytnout, a jak poznáte, na které straně chyba vznikla.
3. Zjistěte, jakou podobu musí mít webový adresář na univerzitním serveru user nebo akela ve vašem domovském adresáři,

a jak k němu lze přistupovat z učebny a z domu. Pokud nemáte webový adresář zřízen, založte si jej a vyzkoušejte
přístup přes WinSCP, PuTTy a Průzkumník (disk Z). Ověřte, že všechny tři způsoby vedou na stejný adresář. Potřebné
informace naleznete v části II, bodu 10 tohoto dokumentu.

4. Seznamte se s editorem PSPad pro tvorbu webových stránek a jeho možnostmi (barevné zvýraznění syntaxe a přípona
souboru podle zvoleného jazyka, nastavení šířky řádku, vkládání barev, tabulka symbolů apod.).
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Část II: Úvod do jazyka HTML

1. V editoru PSPad vytvořte nový dokument a při tom vyberte správný formát (HTML). Editor do nového dokumentu
automaticky vloží tzv. základní kostru HTML dokumentu a k názvu souboru připojí správnou příponu. Prostudujte
kostru a značky v ní obsažené (<html>, <head>, <body>, <meta>) a pokuste se vysvětlit jejich význam.

2. Seznamte se s nápovědou ke značkám jazyka HTML a jejich parametrům, která se nachází na str. 3 tohoto dokumentu.
3. Soubor uložte pod jménem bez mezer a diakritiky (ideálně jako index.html – vysvětlete proč), spusťte webový prohlížeč

(Mozilla Firefox nebo Google Chrome, silně nedoporučujeme Internet Explorer) a soubor si tímto prohlížečem nechte
zpracovat. Pokuste se vysvětlit, co prohlížeč zobrazí.

4. Do vhodného místa vložte značku <title> a stránku pojmenujte tak, aby text obsahoval znaky s diakritikou. Například:
Naše první stránka. Podívejte se, co prohlížeč zobrazí.

5. Zjistěte, jaký význam má parametr charset značky <meta> v hlavičce dokumentu. Nejčastějšími hodnotami tohoto pa-
rametru jsou utf-8, iso-8859-2, windows-1250, my budeme používat utf-8. Nastavte jej a podívejte se, jak zareaguje
prohlížeč. Nezapomeňte totéž nastavit i v editoru. Problematika bude podrobně vysvětlena v druhé části předmětu.
Poznámka: Současný standard HTML5 podporuje výrazně jednodušší zápis této značky. Proto stačí napsat pouze
<meta charset=”utf-8”>. Podobně lze zkrátit první řádek dokumentu. Stačí jej zapsat pouze ve zkráceném tvaru
<!doctype html>. Pokud řádek zcela chybí, dnes už vůbec nevadí.

6. Postupně do dokumentu doplňujte na vhodná místa značky z nápovědy (<p>, <h1>, <h2>, <em>, <strong>) a průběžně
kontrolujte výsledek v prohlížeči. Nezapomeňte po každé úpravě uložit soubor v editoru a obnovit stránku v prohlížeči.
Poznámka: Pro získání většího objemu textu lze v editoru PSPad využít integrovaný Lorem ipsum generátor.

7. Vyzkoušejte chování prohlížeče při změně velikosti okna a při změně velikosti písma (zoomování).
8. Ověřte, jakým způsobem webový prohlížeč interpretuje tzv. bílé znaky (mezery, konce řádků). Zjistěte, k čemu slouží

značka <br>, a zamyslete se nad situací, kdy je vhodné ji použít.
9. Zjistěte, jak na chybu v syntaxi upozorní editor PSPad a jak se zachová webový prohlížeč.

10. Výsledek si uložte, abyste v dalších cvičeních mohli navazovat. Využijte některou z možností:

a) sdílený disk
• v učebnách přístup přes program Průzkumník (disk Z),
• mimo učebny přístup přes program WinSCP k účtu na serveru user.mendelu.cz,
• všechny soubory zkopírovat do adresáře html (nutno vytvořit, pokud neexistuje),
• stránky budou veřejně přístupné na adrese http://user.mendelu.cz/vas_login;

b) fakultní server akela
• vždy přístup přes program WinSCP k účtu na serveru akela.mendelu.cz,
• všechny soubory zkopírovat do adresáře public_html (nutno vytvořit, pokud neexistuje),
• stránky budou veřejně přístupné na adrese https://akela.mendelu.cz/∼vas_login.

Kontrolní otázky
• Na jakém principu je založena služba WWW?
• Jak vypadá základní kostra HTML dokumentu a k čemu slouží jednotlivé části?
• Jaký je rozdíl mezi párovou, nepárovou a nepovinně párovou značkou?
• Jakým způsobem zareaguje prohlížeč na chybně zapsanou značku?
• Jaká jsou doporučená pravidla pro pojmenování souborů ve formátu HTML?
• Jakým způsobem webový server zpracuje URL, která neobsahuje jméno souboru?

Domácí úkoly – povinná příprava na další cvičení
Upozornění: V následujícím cvičení se předpokládá splnění úkolů. Bez přípravy můžete být vykázáni se zápisem absence.

1. Připravte si soubor ve formátu HTML, který bude obsahovat pouze základní kostru dokumentu a značku pro nastavení
kódování národních znaků. Tento soubor bude sloužit v příštím cvičení jako šablona pro vytvářenou strukturu webu.

2. Rozmyslete si téma webové prezentace, kterou byste chtěli v následujících týdnech ve cvičení vytvářet. Cvičící z návrhů
vybere jedno společné téma pro každou skupinu.

3. Někteří poskytovatelé připojení blokují přístup na server user. Ověřte proto doma nebo na notebooku mimo školní síť,
zda se na server user dostanete. Pokud ne, je možné k serveru user přistupovat přes server akela, domovský adresář
uživatele je tam dostupný přes /net/disk/home/vas_login. S případným zřízením symbolického odkazu (příkazem
ln -s /net/disk/home/xmarenka user volaným z adresáře, ve kterém chcete odkaz zřídit) se obraťte na cvičícího.
Na problémy s tím spojené, které se „náhle“ objeví v době odevzdání projektů, nebude brán zřetel.
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Základní značky jazyka HTML a jejich významné parametry
Kostra dokumentu

<html> nejvyšší element
<head> hlavička (neviditelná část)
<body> tělo (viditelná část)

Hlavička dokumentu
<title> titulek dokumentu
<meta> metadata o dokumentu
<link> vazby na další dokumenty
<style> definice kaskádových stylů

<script> popis skriptů

Seznamy
<ul> seznam s odrážkami
<ol> číslovaný seznam
<li> položka seznamu
<dl> výkladový seznam
<dt> definovaný pojem
<dd> vysvětlení pojmu

Tabulky
<table> vymezení tabulky

<tr> vymezení řádku tabulky
<th> buňka záhlaví tabulky
<td> běžná buňka tabulky

Obrázky
<img> vložení obrázku do textu

Odkazy a návěští
<a> vymezení odkazu

Formátování textu
<p> vymezení odstavce
<br> nařízený zlom řádku
<hr> horizontální čára
<hn> nadpis úrovně n (1–6)
<pre> předformátovaný text
<span> řádkový element bez významu
<div> blokový element bez významu

Logické styly písma
<em> zvýraznění

<strong> silné zvýraznění
<big> velké písmo

<small> malé písmo
<sub> index
<sup> exponent

Komentáře a poznámky
<!-- tohle je komentář ... -->

Formulářové prvky
<form> vymezení formuláře
<input> definice vstupního pole

<textarea> víceřádkové vstupní pole
<select> výběrové pole (rozbal. nabídka)
<option> identifikace volby ve výběr. poli

Znakové entity
&copy; ©

&lt; <
&gt; >

&amp; &

&times; ×
&alpha; α
&nbsp; nezlom.mez.
&ndash; –

&#xxxx; znak s kódem xxxx

Některé novinky v HTML5
<header> hlavička stránky

<nav> navigační část (menu)
<section> kapitola
<article> článek

<aside> boční panel
<footer> patička stránky
<video> vkládání videa
<audio> vkládání audia

METADATA
Parametr Hodnoty Význam
http-equiv content-type hlavičky v HTML4
content text/html;charset=kód kód nár. znaků v HTML4
charset kódování kód nár. znaků v HTML5

SEZNAMY
Parametr Hodnoty Význam
type disc | square | circle | 1 | a |A | i | I tvar odrážky/číslování
start pořadové číslo počáteční hodnota
value hodnota ručně zadaná hodnota
compact – zhuštěné zobrazení

VAZBY NA DALŠÍ DOKUMENTY
Parametr Hodnoty Význam
rel stylesheet vztah k dokumentu
type text/css MIME typ souboru
href URL URL souboru

OBRÁZKY
Parametr Hodnoty Význam
src URL URL obrázku
alt text alternativní text

ODKAZY
Parametr Hodnoty Význam
href URL URL cílového souboru

TABULKY
Parametr Hodnoty Význam
cellpadding číslo vnitřní okraj buněk (px)
cellspacing číslo vnější okraj buněk (px)
border číslo šířka rámečku (px)
colspan číslo počet sloučených buněk v řádku
rowspan číslo počet sloučených buněk ve sloupci

FORMULÁŘOVÉ PRVKY
Parametr Hodnoty Význam
type text | checkbox | radio | reset |

submit | button | password
typ formulářového prvku

value text hodnota prvku
checked – implicitní zaškrtnutí (checkbox, radio)
size číslo rozměr pole ve znacích (input) /

počet viditelných voleb (select)
maxlength číslo maximální počet znaků
rows číslo počet řádků (textarea)
cols číslo počet sloupců (textarea)
multiple – vícenásobný výběr (select)

OBECNÉ ATRIBUTY
Parametr Hodnoty Význam
class text třída elementu (CSS)
id text identifikátor elementu
name text označení elementu
style text definice stylu
title text titulek (žlutá bublina)

Nové typy formulářových prvků v HTML5:
datetime, date, month, week, time, number, range, email, url, search, color
Nové značky v HTML5:
– sémantika: header, footer, nav, main, article, section, aside
– grafika: svg, canvas
– multimédia: audio, video

Základní definice kaskádových stylů (CSS) a jejich významné parametry
PÍSMO
Parametr Hodnoty Význam
font-family seznam písem rodina písma
font-style normal | italic | oblique řez písma
font-variant normal | small-caps varianta písma
font-weight normal | bold | bolder | lighter |

100 | 200 |… | 900
duktus písma

font-size xx-small | x-small | small |medium |
large | x-large | xx-large | larger |
smaller | délka | procento

stupeň písma

BARVY A POZADÍ
Parametr Hodnoty Význam
color barva barva textu
background-color barva | transparent barva pozadí
background-image URL | none obrázek na pozadí
background-repeat repeat | repeat-x | repeat-y |

no-repeat
směr opakování pozadí

background-attachment scroll |fixed pohyb pozadí se stránkou
background-position procento | délka | top |

bottom | left | right | center
poloha obrázku na pozadí

TEXT
Parametr Hodnoty Význam
word-spacing normal | délka mezislovní mezery
letter-spacing normal | délka prostrkání
text-decoration none | underline | overline |

line-through | blink
úprava textu

vertical-align baseline | sub | super | top |
text-top |middle | bottom |
text-bottom | procento

vertikální
zarovnání

text-transform capitalize | uppercase |
lowercase | none

transformace

text-align left | right | center | justify zarovnání textu
text-indent délka | procento odstavcová zarážka
line-height normal | násobek | délka | procento řádkování

BOXY A ORÁMOVÁNÍ (směr = top | right | bottom | left)
Parametr Hodnoty Význam
margin-směr délka | procento | auto vnější okraj
padding-směr délka | procento | auto vnitřní okraj
border-směr-width thin |medium | thick | délka šířka rámečku
border-color barva barva rámečku
border-style none | dotted | dashed | double |

solid | groove | ridge | inset | outset
provedení

width délka | procento | auto šířka objektu
height délka | auto výška objektu
float left | right | none plovoucí objekt
clear left | right | both | none čekání na skončení


