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WYKORZYSTANIE HTML I PHP NA PRZYKŁADZIE BUDOWY
STRONY INTERNETOWEJ DLA KIERUNKU MECHANIKA

I BUDOWA MASZYN PWSZ LESZNO

SŁAWOMIR MIEDZIAREK, SZYMON BIERNAT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Streszczenie. Artykuł zawiera informacje na temat praktycznego wykorzystania naj-
popularniejszych języków programowania stron WWW w oparciu o budowę witryny
internetowej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, przykłady zastosowania języka
PHP, umożliwiającego tworzenie dynamicznych stron oraz interakcję z użytkownikiem.
Możliwość budowy paneli administracyjnych, serwerów dydaktycznych, for interneto-
wych, a także innych obiektów w oparciu o ten skryptowy język programowania tworzy
z witryny bardziej funkcjonalne narzędzie o szerokich zastosowaniach.

1. Wstęp

Wiek XXI nie tylko stawia przed ludźmi nowe wyzwania. Zmienia on także sposoby
komunikacji interpersonalnej, zdobywania informacji oraz wiedzy. Najważniejszym na-
rzędziem spełniającym te 3 zasady jest internet oraz strony WWW. W związku z tym,
dla kierunku ”Mechanika i Budowa Maszyn”, została zbudowana witryna internetowa.

Pierwszą rzeczą nad którą należało się zastanowić tworząc profesjonalną witrynę, to
jej przeznaczenie. Strona powinna mieć charakter nie tylko informacyjno - reklamowy.
Powinna ona także spełniać oczekiwania obecnych jak i przyszłych studentów; zawie-
rać najważniejsze informacje zarówno o kierunku, rekrutacji, pracownikach, jak również
ogłoszenia i aktualności, pomoce dydaktyczne, czy w końcu coś dla oka - galerię, a na-
wet możliwość wypowiedzenia się na forum strony. Poza tym należy pamiętać, że dobrą
stronę internetową charakteryzuje przejrzystość i czytelność, szybkość i prawidłowość
pracy w różnych przeglądarkach oraz funkcjonalność w szeroko rozumianym znaczeniu.

Kolejnym krokiem, jaki należało podjąć, był wybór języka, który miał dominować
na stronie, spełniając powyższe cechy. Przyjrzyjmy się zatem kilku najpopularniejszym
językom oraz technologiom, które można zastosować w pisaniu stron WWW:

- HTML - podstawowy język stron WWW, powstał w 1991 roku. Pozwala na
zamieszczanie, obok tekstu, w dokumentach grafiki, animacji, formularzy, czy
w końcu definiowanie wizualnej prezentacji wyświetlanej strony. W 1999 roku
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powstała specyfikacja 4.01 z ostatnią poprawką w 2001 roku. Podstawową za-
letą tego języka jest to, że dla odczytywania dokumentów w nim napisanych
wystarczy przeglądarka internetowa;

- XHTML - jeden ze standardów tworzenia serwisów internetowych, miał być na-
stępcą języka HTML. Wprowadza pewne obostrzenia i bardziej rygorystyczne
zasady, daje większe możliwości niż sam HTML, pozwala zbliżyć jego składnię
do języka XML, a także szybko i prawidłowo działać na przeglądarkach obsługu-
jących HTML 4 oraz XHTML, łatwo implementować nowe elementy i atrybuty,
czy w końcu wykorzystywać standardowe narzędzia edytujące i sprawdzające
XML. Powstał on już w roku 2000, jednak ze względu na małe zainteresowa-
nie oraz brak kompatybilności wstecz od 2008 roku trwają prace nad rozwojem
języka HTML w wersji 5;

- PHP - skryptowy język programowania, operujący na obiektach, pozwala tworzyć
dynamiczne i funkcjonalne strony WWW, pozwala na tworzenie paneli admini-
stracyjnych, sterujących wyglądem oraz zawartością strony internetowej z pozio-
mu przeglądarki, umożliwia implementację baz danych na witrynach. Skrypty
php wykonywane są po stronie serwera, a ich wynik zwracany jest do komputera
klienta, dlatego też po jego stronie wystarczy zainstalowana przeglądarka;

- JavaScript (JS) - również skryptowy język programowania, operujący na obiek-
tach, pozwala na wprowadzenie dynamiki na stronach WWW poprzez interak-
cję z użytkownikiem, pozwala reagować na zdarzenia, budować pewne elementy
nawigacyjne, czy w końcu sprawdzać formularze. Niestety ma on znacznie ogra-
niczony dostęp do komputera, a w przypadku wyłączenia skryptów na stronie,
pewne jego elementy mogą stać się całkowicie niedostępne;

- Flash - nowatorska metoda tworzenia dynamicznych stron WWW, witryny opar-
te na tej technologii są efektowne, posiadają ciekawe animacje i dźwięki, jeżeli
są dodatkowo wzbogacone o ActionScript pozwalają też na interakcję z użyt-
kownikiem. Niewątpliwą zaletą tej technologi jest jej stosunkowo mała objętość
i dobra (wektorowa) jakość (w porównaniu z animacjami wykonanymi innymi
metodami), jednak spowalnia ona pracę szczególnie słabszych komputerów oraz
wydłuża czas ładowania się obiektu. Do odtwarzania animacji wykonanych w tej
technologii klient musi mieć zainstalowaną wtyczkę w przeglądarce internetowej
lub inny oddzielny program do tego przeznaczony.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność strony, czyli możliwość odtwarzania nie tylko na
słabszych sprzętowo urządzeniach, ale także jej obsługę przez mniej doświadczonych
użytkowników, językiem wiodącym strony został HTML jako język podstawowy wiążący
na stronach różne technologie oraz język PHP. W celu nadania wizualnej atrakcyjności
witryny zostały także wykorzystane elementy języka JavaScript, a także Flash. Należy
przy tym pamiętać, że nie są to jedyne wykorzystywane języki lub technologie na tej,
czy też innych stronach internetowych.

- CSS - kaskadowe arkusze stylów, język stworzony dla łatwiejszego i szybszego
modyfikowania wyglądu dokumentów, zmniejsza rozmiar wszystkich podstron,
przyśpiesza ich wczytywanie, jest zgodny ze specyfikacją XHTML i daje większe
możliwości formatowania. Jest nieocenionym narzędziem przy tworzeniu menu
witryn internetowych, gdyż z poziomu jednego pliku można zmienić jej cały
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wygląd. Należy jednak pamiętać o jego ostrożnym stosowaniu ze względu na
odmienną interpretację w różnych znanych przeglądarkach.

- SQL - język bazodanowy, umożliwia tworzenie, używanie i przetwarzanie bazy
danych. Jego implementacja na stronach WWW możliwa jest przez zastosowanie
języka PHP. System rozpoznawania studentów, ich logowania i udostępniania
zasobów może być właśnie oparty z powodzeniem na bazie danych i tym języku.

2. Strona główna

Najważniejszym plikiem jest index.php, czyli strona główna kierunku ”Mechanika
i Budowa Maszyn”. Powinna być ona nie tylko przyjazna dla oka i zachęcać do jej
zwiedzania, ale także zawierać informacje o specjalnościach i kontakt z sekretariatem
instytutu (Rys. 1).

Menu strony zostało zorganizowane w dwie grupy. Grupa pierwsza znajduje się po
lewej stronie i umożliwia wędrówkę po kolejnych linkach witryny. Należy jednak przy
tym zauważyć, że w celu jak najprostszej obsługi ze strony użytkownika witryna daje
możliwość zagłębiania się w stronę maksymalnie do 3 - 4 poziomów. Takie podejście
oraz wyszczególnienie wszystkich najważniejszych działów w menu głównym zapobiega
zagubieniu się w gąszczu podstron podczas ”surfowania”. Druga część menu zawiera
jedynie dwa odnośniki i znajduje się bezpośrednio pod banerem strony głównej. Z tego
miejsca można zalogować się do serwera dydaktycznego i umieścić na nim materiały dla
studentów, plany zajęć, bądź najświeższe wiadomości w dziale aktualności. Drugi link
umożliwia powrót bezpośrednio na stronę główną kierunku.

W celu uatrakcyjnienia witryny na stronie głównej został tu zamieszczony album
z różnymi zdjęciami z życia kierunku. Album został napisany jako JavaScript. Najazd
na dowolne zdjęcia zatrzymuje ich przeglądanie, a kliknięcie w nie powoduje otwarcie
zdjęcia w normalnym, dużym formacie. Dodatkowo, na górze strony zostało wprowadzo-
ne wyświetlanie daty wraz z dniem tygodnia. Ten efekt także został wykonany z użyciem
JavaScript oraz funkcji ”new Date()” zwracającej pożądaną informację. Wykorzystując
tu metodę ”date.getDay()” można także uzyskać informację na temat dnia tygodnia.
Zastosowanie już tylko warunku ”if” zwraca i wyświetla napis aktualnego dnia.

Na stronie głównej znajduje się także informacja o ilości osób, które odwiedziły stronę
oraz osób aktualnie ją przeglądających. Prawidłowo ten efekt można już uzyskać stosując
język PHP. Po otwarciu strony głównej zostaje wykonany skrypt PHP, który powoduje
zapisanie do pliku liczby zwiększonej o jeden, za pomocą charakterystycznego polecenia
typu:

$zmienna = $zmienna +1.

Na zakończenie wystarczy pobrać wartość z pliku, podzielić ją na oddzielne znaki
(cyfry) i wyświetlić wynik w żądanym miejscu. Przy czym wynik jest tutaj zapisywany
z wykorzystaniem graficznych ”gif’ów”, co uatrakcyjnia sam wygląd licznika.

Pod opisanym licznikiem znajduję się także informacja o ilości osób on-line. Tutaj z ko-
lei po wejściu na stronę do oddzielnego pliku zapisywany jest adres IP osoby aktualnie
przebywającej na stronie. Liczba adresów jest zliczana po czym wynik jest zapisywany
na stronie.
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Rysunek 1. Strona główna kierunku ”Mechanika i Budowa Maszyn”

Z poziomu strony głównej można przejść do forum dyskusyjnego. Zostało ono stwo-
rzone przy pomocy phpBB, które jest aplikacją napisaną w pełni przy użyciu języka
PHP. W tym miejscu można dodać własną opinię na temat strony, ale także wypowie-
dzieć się na inny temat. Wybrany system forum ma szerokie możliwości, bogaty panel
administracyjno - moderacyjny, możliwość dodawania podforów, a także ciekawe opcje
dodatkowe jak system ostrzeżeń i raportów, system przyjaciół i wrogów, itp.

Warto w tym miejscu zauważyć, że na stronie głównej znajdują się też dwa krótkie fil-
my. Pierwszy z nich jest krótką charakterystyką kierunku, drugi natomiast wypowiedzią
Rektora na temat poszczególnych specjalności ”Mechaniki i Budowy Maszyn”. Obydwa
filmy zostały przygotowane (zmontowane) w programie ”Ulead Video Studio 11” firmy
Corel, po czym zapisane z rozszerzeniem *.wmv, przygotowanym pod szerokopasmowe
łącze z internetem (rozdzielczość 352 x 288 oraz 30 klatek/s).

3. Logowanie

Jednym z ciekawszych miejsc strony jest odnośnik ”Zaloguj”, gdzie ponownie swoje
możliwości pokazuje język PHP (Rys. (2)). Po wybraniu odpowiedniego działu tema-
tycznego (np.: ”Plany zajęć”, ”Aktualności”) użytkownik zostaje przeniesiony do strony
”Logowania do systemu”.
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Rysunek 2. Logowanie do systemu

Znajduje się tu prosty formularz, w którym należy wpisać login oraz hasło. Po wy-
braniu opcji zatwierdź dane są wysłane do pliku który sprawdza poprawność przesłania
danych. Po uwierzytelnieniu użytkownik uzyskuje dostęp do panelu administracyjnego,
za pomocą którego może przesyłać pliki na serwer. W tym miejscu należy zaznaczyć,
że w celu wykonania profesjonalnej autoryzacji wskazane jest posłużenie się mechani-
zmem sesji. Skrypt logowania wraz z formularzem wysyłania danych został umieszczony
w jednym pliku. Po przesłaniu danych są one sprawdzane z ustalonym loginem oraz
hasłem i jeżeli tak jest dochodzi do otwarcia sesji poleceniem ”session−start();”,
rejestracji zmiennej ”session−register("login");” i w końcu przekierowania do od-
powiedniego pliku za pomocą komendy ”header”. Przesyłanie danych do logowania od-
bywa się za pomocą metody POST przekazywania parametrów. Jest ona bezpieczniejsza
od metody GET, gdyż w pasku adresu przeglądarki nie będą widoczne przesyłane da-
ne. Należy też pamiętać, że każda strona chroniona przed nieautoryzowanym dostępem
musi zostać zaopatrzona na samym początku w odpowiedni skrypt php. Dzięki niemu
dochodzi do otwarcia sesji oraz sprawdzenia tablicy asocjacyjnej sesji przechowującej
jej wszystkie zmienne. Jeżeli użytkownik próbowałby przejść do strony bez procesu lo-
gowania zostanie on automatycznie przeniesiony na stronę logowania odpowiadającej
za autoryzację użytkownika. Po skończonej pracy należy się wylogować ze systemu co
jest związane z przeniesieniem do innej lokalizacji oraz zniszczeniem sesji za pomocą ko-
mendy ”session−destroy();”. Podobny sposób logowania został zastosowany w dziale
pomoce dydaktyczne, który stanowi swego rodzaju serwer dydaktyczny. Tutaj studen-
ci wybierają nazwę pracowni, przedmiotu lub nazwisko prowadzącego zajęcia, z konta
którego chcieliby pobrać materiały. Z tego miejsca zostają przeniesieni do strony z lo-
gowaniem i po poprawnej autoryzacji uzyskują dostęp do materiałów.

3.1. Panel administracyjny. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego użyt-
kownik uzyskuje dostęp do odpowiednich formularzy pozwalających na przesyłanie pli-
ków na serwer oraz ich usuwanie (Rys. 3). Użytkownik, który chce wykonać upload pliku,
wskazuje go i wysyła w formularzu. Wykorzystuje przy tym warunek ”jeżeli plik został
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przesłany przenieś go do określonej lokalizacji”, zapisany w języku PHP, wykorzystują-
cym odpowiednio polecenia ”is−uploaded−file” oraz ”move−uploaded−file”. Samo
usuwanie pliku z serwera sprowadza się do wprowadzenia jego nazwy, która następnie
jest przesyłana do określonego skryptu i tam, za pomocą polecenia ”unlink”, wykonane
jest kasowanie pliku.

Rysunek 3. Panel administracyjny

Dodawanie news’ów do działu ”aktualności - ogłoszenia” przebiega na trochę innych
zasadach. Wprawdzie tutaj także po zalogowaniu upoważniona osoba ma możliwość
przesyłania informacji wykorzystując formularze na stronie. Te jednak są zapisywane
w pierwszej kolejności poleceniem ”fwrite” do osobnego pliku tekstowego, pełniącego
bazę danych wiadomości. Należy przy tym zauważyć, że każda informacja jest oddzie-
lana od siebie ustalonym znakiem, w tym przypadku jest to znak ”pionowej kreski”.
W celu wyświetlania na stronie przesłanych tam informacji wykorzystuje się funkcję
”explode()”. Rozbija ona ciąg znaków, oznaczony konkretnym rozdzielnikiem, tworząc
tablice. Pobiera dane z pliku tekstowego i tworzy 3 zmienne, symbolizujące w tym przy-
padku autora, datę oraz treść wiadomości. Zmienne są następnie odpowiednio umiesz-
czane w tabeli działu aktualności.

4. Przegląd danych

Pobieranie danych z serwera dydaktycznego, jak również planów zajęć, zostało zorga-
nizowane w dwojaki sposób. Studenci, po zalogowaniu się do wybranego konta, uzyskują
spis plików, które zostały zamieszczone na serwerze i są gotowe do pobrania (Rys. 4a).
Jak już zostało wcześniej wyjaśnione, prowadzący zajęcia umieszcza materiały w okre-
ślonej lokalizacji na serwerze dydaktycznym. Wykorzystując język PHP tworzona jest
zmienna listy plików, której przypisana jest odpowiednia wartość. Wartość ta wskazuje
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na lokalizację materiałów na serwerze, wypisując w postaci uporządkowanej listy wszyst-
kie dostępne materiały. Dzięki zastosowaniu atrybutu odwołania ”href”, po kliknięciu
na odpowiednią pozycję zostaje otwarty plik gotowy do zapisania na dysku twardym
klienta.

Plany zajęć, ze względu na swój charakter, posiadają nieco inną organizację (Rys. 4b).
Odwołania do nich znajdują się w dziale ”Plany zajęć”. Zgrupowane są one na studia
stacjonarne i niestacjonarne oraz podzielone na semestr zimowy i letni. Każdy semestr,
w postaci uporządkowanej listy, umożliwia pobranie pliku odpowiadającego numero-
wi semestru oraz ewentualnie jego specjalności. W tym miejscu wykorzystuje się typowe
znaczniki języka (X)HTML atrybuty odwołania ”href” oraz listy uporządkowanej ”li”.
Odwołują się one do lokalizacji, do której zostały przesłanie z panelu administracyjnego
odpowiednie pliki. Skrypt PHP odpowiedzialny za przesyłanie plików został tak zbudo-
wany, że pliki można swobodnie nadpisywać, bez konieczności ich uprzedniego usuwania.

Rysunek 4. a) serwer dydaktyczny - ćwiczenia laboratoryjne b) plany zajęć

Kolejnym elementem wykorzystującym język PHP jest galeria witryny. Biorąc pod
uwagę możliwość maksymalnie prostej i łatwej administracji strony galeria została po-
dzielona na pewne działy tematyczne. W celu dodania zdjęć do galerii wystarczy wyko-
nać ich upload do określonego folderu na serwerze. Ze wskazanego katalogu zdjęcia są
automatycznie pobierane i wyświetlane w galerii. W tym przypadku zostały wykorzysta-
nie między innymi polecenia ”opendir”, które zwraca wskaźnik do podanego katalogu
oraz ”readdir”, które oddaje nazwę wszystkich plików z folderu w kolejności podanej
przez system plików.

Pozostałe linki zostały zapisane w języku HTML. Znajdują się tu informacje ogólne
odnośnie kierunku, przedmioty nauczania z podziałem na specjalności wraz z punktami
ECTS, informacje na temat rekrutacji, praktyki zawodowej oraz koła naukowego ”Poli-
technik”. Znajduje się tu także spis władz kierunku oraz pozostałych pracowników. To
właśnie z tego miejsca będzie można zaczerpnąć krótką informację o kadrze, przejść do
ich strony internetowej, czy w końcu skontaktować się z pożądaną osobą. Pomimo zale-
canego do niedawna przez organizację W3C języka XHTML jego dalszy rozwój został
zaprzestany. Dla przykładu podstrona witryny ”Studia podyplomowe” została napisana
w języku XHTML. Jak każdy język, także i ten posiada swoją specyfikację definiującą
sposób pisania dokumentów internetowych. Jednakże obecne przeglądarki nie są w pełni
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kompatybilne z tym językiem. Dokumenty należy w dalszym ciągu zapisywać z rozsze-
rzeniem *.html, a zasadę pisania skryptów także należy pominąć ze względu na brak jej
interpretacji przez przeglądarki. Problem w tym języku stanowiła także implementacja
skryptów PHP. Wprawdzie można było użyć konstrukcji PHP do deklaracji XML jednak
nie było to rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące ze względu na problemy z późniejszym
odczytem innych części dokumentu. Język XHTML wymagał także stosowania kaska-
dowych arkuszy styli. Dzięki zastosowaniu CSS zmniejsza się zawiłość dokumentu oraz
polepsza sposób jej ewentualnej dalszej modyfikacji.

5. Ergonomia strony internetowej

Jedną z bardzo ważnych zasad podczas projektowania stron internetowych jest zacho-
wanie elementów wpływających na intuicyjność podczas poruszania się po stronie oraz
prostota jej obsługi. Zdarza się, że strona zupełnie odbiegająca od typowego szablo-
nu jest wizualnie ciekawa, jednak należy pamiętać, iż internauci podczas przeglądania
serwisów mają pewne schematy zachowań. W przypadku, gdy znajdą się na takiej stro-
nie mogą poczuć się obco i szybko opuścić stronę, pomimo informacji jakie się na niej
znajdują.

Do najistotniejszych elementów strony internetowej pod względem ergonomicznym
należą:

- Nagłówek strony - zawiera baner lub logo serwisu, w sposób bezpośredni powi-
nien informować o tym na jakiej witrynie znajduje się aktualnie użytkownik i co
może tam znaleźć. Dobrą rzeczą jest możliwość klikania na logo strony znajdu-
jącej się w nagłówku, w wyniku czego internauta zostaje przeniesiony na stronę
główną serwisu. Tutaj jednak powrót do strony głównej został oddzielnie wyeks-
ponowany, tuż pod banerem, prostą nazwą ”Strona główna”. Zdarza się bowiem,
że nie wszyscy zdają sobie sprawę z ”podlinkowanego” loga w nagłówku i z niego
nie korzystają.

- Menu strony - jako że jest podstawowym nawigatorem witryny powinno być
nie tylko przejrzyste i łatwe do czytania, ale informacje w nim zawarte nale-
ży pogrupować według logicznej kolejności. Najważniejszą rzeczą na stronie są
aktualności i te znajdują się właśnie na pierwszym miejscu. Następnie można
znaleźć typowe informacje ogólne o kierunku, przedmioty nauczania, pracowni-
cy, pomoce dydaktyczne, kończąc na linkach wartych odwiedzenia w odnośniku
”inne”, a także ”Studiach podyplomowych”, stanowiących oddzielną część ser-
wisu, czy w końcu przejścia do forum strony. Warto też zwrócić uwagę, że menu
zostało podzielona na dwie części. Znajduje się tu menu pionowe do typowego
użytku internautów odwiedzających witrynę, a także menu poziome, w którym
znajduje się odseparowana od pozostałych hiperłączy opcja ”Zaloguj”, z której
mogą korzystać osoby uprawnione do administrowania stroną.

- Czcionka na stronie - jest głównym narzędziem przekazującym treść witryny,
dlatego powinna być na tyle duża, aby ktoś ze słabszym wzrokiem bez trudu
mógł odczytać zawarte tam informacje. Warto też stopniować rozmiary czcionek
(proste znaczniki od <h1> do <h6>), które wyróżniają w dłuższych artykułach
tytuły pierwszego, drugiego, itd. stopnia, według ich priorytetu. Na każdej stro-
nie, w celu jej natychmiastowej identyfikacji, można stosować też tytuły określa-
jące dział, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Dzięki temu zabiegowi
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długi tekst nie staje się monotonny i łatwiej się go czyta. W przypadku szczegól-
nie długich artykułów warto je podzielić na konkretne całości myślowe, których
kolejna część będzie się znajdować nie ”poniżej”, tylko na ”następnej” stronie
serwisu. Ważną rzeczą jest stosowanie możliwie standardowego kroju czcionki,
gdyż czcionki typu: ”Verdana”, ”Tahoma”, ”Arial” są typowymi czcionkami,
natomiast użycie nietypowego kroju czcionki może w praktyce spowodować na
komputerze klienta przedstawienie treści w zupełnie innym formacie niż zakładał
to autor strony

- Szerokość strony - jak już wcześniej zostało wspomniane, ważne jest aby strona
wyświetlana się bez dolnego paska przewijania nawet przy niższej rozdzielczości
ekranu, tj. 800 x 600. Dlatego optymalną szerokością jest wartość z przedziału
750 - 800 pikseli (przy czym warto zostawić trochę miejsca na boczny pasek
przewijania)

- Grafika strony - pomijając galerię, grafika witryny powinna być jej dopełnieniem
o stosunkowo małych rozmiarach, tak aby użytkownik nie musiał długo czekać
na załadowanie się strony, co szczególnie w przypadku wolniejszych łączy może
być bardzo irytujące i skutkować opuszczeniem strony przez internautę. Powinna
ona być stonowana, estetyczna i podkreślać przekazywaną treść.

6. Podsumowanie

Pozostałe linki zostały zapisane w języku HTML. Znajdują się tu informacje ogólne
odnośnie kierunku, przedmioty nauczania z podziałem na specjalności wraz z punktami
ECTS, informacje na temat rekrutacji, praktyki zawodowej oraz koła naukowego ”Poli-
technik”. Znajduje się tu także spis władz kierunku oraz pozostałych pracowników. To
właśnie z tego miejsca będzie można zaczerpnąć krótką informację o kadrze, przejść do
ich strony internetowej, czy w końcu skontaktować się pożądaną osobą. Pomimo zale-
canego do niedawna przez organizację W3C języka XHTML jego dalszy rozwój został
zaprzestany. Dla przykładu podstrona witryny ”Studia podyplomowe” została napisana
w języku XHTML. Jak każdy język, także i ten posiada swoją specyfikację definiującą
sposób pisania dokumentów internetowych. Jednakże obecne przeglądarki nie są w pełni
kompatybilne z tym językiem. Dokumenty należy w dalszym ciągu zapisywać z rozsze-
rzeniem *.html, a zasadę pisania skryptów także należy pominąć ze względu na brak
jej interpretacji przez przeglądarki. Problem w tym języku stanowiła także implemen-
tacja skryptów PHP. Wprawdzie można było użyć konstrukcji PHP do deklaracji XML,
jednak nie było to rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące ze względu na problemy z póź-
niejszym odczytem innych części dokumentu. Język XHTML wymagał także stosowania
kaskadowych arkuszy styli. Dzięki zastosowaniu CSS zmniejsza się zawiłość dokumentu
oraz polepsza sposób jej ewentualnej dalszej modyfikacji.

Witryna kierunku ”Mechanika i Budowa Maszyn” została umieszczona na serwerze
uczelnianym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pod adresem: www.mechanika.ip.
pwsz.edu.pl. Dzięki wykorzystaniu języka PHP i jego przykładowych możliwości omó-
wionych powyżej uzyskuje się większą interaktywność strony. Uprawnione osoby mogą
w prosty sposób umieszczać nie tylko najważniejsze informacje odnośnie kierunku, ale
także zamieszczać pliki na serwerze dydaktycznym, jak np. plany zajęć lub ćwiczenia
laboratoryjne. Z kolei studenci, po autoryzacji do określonych zasobów, mają możliwość
pobierania wcześniej zamieszczonych plików, czy w końcu swobodnego wypowiedzenia
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się na dowolny temat na forum strony. Należy przy tym zaznaczyć, że w celu uzyska-
nia takiej interaktywności witryny konieczne jest nadanie odpowiednim plikom oraz
katalogom określonych praw ”chmod”. Są to polecenia zmiany zezwoleń dostępu do pli-
ków (tzw. prawo ”chmod660” dla plików oraz ”chmod770” dla katalogów). Wprawdzie
atrybuty te można zwykle zmieniać chociażby z poziomu menadżera plików, jednakże
tutaj, w celu lepszej ochrony serwera możliwość ta została zablokowana. Dlatego w celu
nadania określonych praw konieczny jest kontakt z administratorem.
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USING HTML AND PHP ON THE EXAMPLE OF THE WEBSITE CONSTRUCTION
FOR THE FACULTY OF MECHANICS AND MACHINE CONSTRUCTION

OF PWSZ IN LESZNO

SŁAWOMIR MIEDZIAREK, SZYMON BIERNAT

Abstract. This article contains information on the practical usage of the most popular languages for
programming web pages in relation to the website of the Mechanics and Machine Construction Faculty.
There are also some examples of using PHP programming language which allows creating dynamic as
well as interactive web pages.The possibility of building administrative panels, didactic servers, online
forums and other objects based on this script programming language makes a website a much more
functional instrument with a wide range of implementation choices.


