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Wstęp 

 

Czy potrafilibyśmy sobie wyobrazić dzisiejszy Internet pozbawiony stron 

WWW? Wydaje się to dość trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe. Dziesięć lat temu 

World Wide Web i pokrewne technologie miały jedynie marginalne zastosowanie, a 

Internet kojarzył się wszystkim z pocztą elektroniczą oraz usługami typu gopher i 

archie. Jednak wszystko się zmienia i dziś z tych ostatnich korzysta niewiele osób, 

natomiast witryna WWW stała się na tyle istotnym fragmentem wizerunku firmy, iż 

dla wielu z nich adres tejże witryny jest równocześnie... ich nazwą. 

Strony WWW konstruowane są przy pomocy języka HTML, natomiast do 

ich oglądania służą przeglądarki internetowe. To, co dla osoby z zewnątrz może się 

jednak wydawać przemyślanym, dokładnie opisanym językiem oraz towarzyszącym 

mu nowoczesnym (bo aktualizowanym co parę miesięcy) oprogramowaniem, po 

bliższym przyjrzeniu się szybko przestaje takim być. Prawda wygląda tak, iż na styku 

specyfikacja-oprogramowanie istnieje tak wiele tarć, niedociągnięć czy uchybień, iż 

przygotowanie profesjonalnej witryny WWW, która wyglądałaby i funkcjonowała 

identycznie u wszystkich użytkowników, staje się nie lada wyzwaniem – tym 

większym, im nad bardziej skomplikowaną witryną myślimy. 

W pracy tej postaramy się przeanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy, a 

następnie sposoby, dzięki którym webmaster mógłby przygotować serwis zgodny z 

możliwie jak największą liczbą popularnych przeglądarek. 
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Praca jest podzielona na trzy części. 

W pierwszej przedstawiono historię rozwoju języka HTML z jednej strony, a 

przeglądarek internetowych z drugiej. Dzięki temu możemy przeanalizować 

przyczyny obecnego stanu rzeczy, jeśli chodzi o witryny WWW. 

Druga część to analiza najpoważniejszych różnic w rozumieniu standardu 

HTML przez najpopularniejsze przeglądarki i próba podania metod, dzięki którym 

można te różnice zniwelować. 

Trzecia i ostatnia część zarazem, to fragmenty kodów już istniejącego i 

przetestowanego systemu opartego na skryptach CGI, w którym zaimplementowano 

metody podane w drugim rozdziale. 

Praca ta została napisana przede wszystkim w oparciu o profesjonalne 

serwisy internetowe zajmujące się problematyką HTML i WWW, gdyż dostępne na 

rynku książki w większości nie poruszały tego tematu w sposób wystarczający.  W 

pracy wykorzystano także wieloletnie doświadczenie na polu tworzenia witryn 

WWW, a do opracowania pewnych danych posłużono się także zapisami (logami) 

systemowymi z istniejących już serwisów.  

Wnioski i przemyślenia zawarte w pracy można wykorzystać podczas 

tworzenia serwisu WWW o dowolnej tematyce jeżeli tylko chcemy, aby był on 

przygotowany sposób profesjonalny i działał identycznie dla wszystkich 

oglądających.  



 

 

 

 

1. HTML – język i przeglądarki 

 

W tym rozdziale prześledzimy historię rozwoju HTML z jednej strony, a 

wykorzystujących go przeglądarek z drugiej oraz powstające i narastające przez lata 

rozbieżności między specyfikacjami a ich implementacją. 

 

1.1. Rozwój HTML i pokrewnych technologii 

1.1.1. Początki HTML 

HTML, czyli HyperText Markup Language, powstał w 1989 roku jako dzieło 

Tima Bernersa-Lee, który stworzył go w powiązaniu z protokołem HTTP (ang. 

HyperText Transfer Protocol) obsługi sieci WWW (ang. World Wide Web) oraz 

sposobem adresowania stron, znanym jako URI (ang. Universal Resource 

Identifier)1. Język HTML miał służyć do opisywania stron obecnych w sieci WWW, 

przede wszystkim powiązań między nimi oraz podstawowego formatowania tekstu2. 

Pierwsze wersje HTML nie miały dokładnego opisu ani nie były 

numerowane – nikt chyba, z twórcą włącznie, nie przewidywał tak szybkiego 

                                            
1 "Take a stand and understand the standard", serwis WebReference (http://webreference.com/ht-

ml/watch/standards) 
2 Oryginalny tekst specyfikacji jednej z pierwszych wersji HTML można znaleźć w serwisie W3C 

(http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/MarkUp.html). 

Ciekawostką niech będzie fakt, że już w tak wczesnej wersji istniały tagi uznane za przestarzałe 

(obsolete). 
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rozwoju języka – a nieliczne wówczas przeglądarki (vide pierwsze podrozdziały 

rozdziału 1.2) interpretowały go dość swobodnie.   

1.1.2. Powstanie W3C i dalszy rozwój HTML 

W świetle coraz gwałtowniejszego niekontrolowanego rozwoju HTML oraz 

powstawania coraz to nowych wersji przeglądarek powstało Konsorcjum World 

Wide Web (ang. WWW Consortium, w skrócie W3C), które postawiło sobie za 

zadanie uporządkowanie języka HTML. 

Konsorcjum, w przeciwieństwie do obiegowej opinii, nie tworzy standardów, 

a jedynie zalecenia lub propozycje dotyczące języka HTML3. W skład W3C wchodzi 

kilkaset instytucji, w tym wiele firm, które debatują nad przyszłością języka, co jakiś 

czas publikując rezultaty tych dyskusji w formie specyfikacji, z których jedynie część 

staje się później uznanymi standardami4. 

Jednak nawet powołanie Konsorcjum nie pomogło – między producentami 

przeglądarek a W3C toczy się swoistego rodzaju cicha wojna. Ci pierwsi, 

szczególnie Microsoft i Netscape, rozszerzają standard HTML wedle własnego 

uznania, dodając nowe funkcje obsługiwane tylko przez ich przeglądarki, w coraz 

mniejszym stopniu stosując się do zaleceń Konsorcjum (mimo tego, iż obie firmy są 

jego odpłatnymi członkami). W3C natomiast starało się uaktualniać swoje kolejne 

zalecenia HTML (począwszy od opracowanego w 1993 roku HTML+ aż po 

najnowszy XHTML 1.0) o już de facto istniejące na rynku roszerzenia, a także 

opracowywać teoretyczne, dogłębnie przemyślane podstawy nowych. 

Owocem takiego rozwoju rzeczy jest aktualny, wysoce problematyczny stan 

rynku przeglądarek. Wymuszenie powstania, dla przykładu, tabelek da się jeszcze 

wybaczyć, jednak już ramki opracowano dość chaotycznie, powstały dwie zupełnie 

od siebie odmienne struktury DOM, w relatywnie nowym standardzie HTML 4.05  

konieczne było już wstępne wycofanie wielu z bardzo popularnych tagów (nadano im 

                                            
3 Istnieje jednak inicjatywa ustandardyzowania HTML; o ISO-HTML można przeczytać na stronie 

http://www.oasis-open.org/cover/iso-html.html 
4 "Tim Berners-Lee FAQ", serwis W3C (http://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html) 
5 Serwis W3C (http://www.w3.org/TR/html4) 
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status „potępiony”6), a i tak – mimo jego już ponaddwuletniej obecności – żadna 

przeglądarka nie jest z nim w pełni zgodna. 

 

1.1.3. CSS 

Technologia CSS (ang. Cascading Style Sheets) miała za zadanie 

odseparować treść strony WWW od jej wyglądu7. Do tej pory i zawartość strony, i 

opisujące jej wygląd tagi były obecne w jednym pliku – dzięki CSS te drugie miały 

być umieszczone w oddzielnej jego części lub wręcz w zewnętrznym pliku. 

Jednak rzeczywistość zweryfikowała te plany. CSS ewoluował nieco w 

kierunku graficznego języka opisu strony, starając się sprotezować HTML, który w 

założeniach nigdy nie miał nim być8 i pomijając już dość męczące kwestie 

niekompatybilności z poprzednimi przeglądarkami, do tej pory – podobnie jak z 

wspomnianym wyżej HTML 4.0 – praktycznie żadna z wiodących na rynku 

przeglądarek nie oferuje pełnej obsługi CSS1, nie wspominając już nawet o wydanej 

w 1998 roku rekomendacji CSS2. 

 

1.1.4. JavaScript 

JavaScript, skryptowy język programowania, pojawił się w 1995 roku 

(jeszcze pod nazwą LiveScript) w drugiej wersji przeglądarki Netscape Navigator. 

Został opracowany przez twórców przeglądarki, Netscape Communications Corp. 

oraz firmę Sun Microsystem, które wyszły z C++, ukierunkowując go jednak jeszcze 

bardziej w stronę języka w pełni obiektowego. Począwszy od wersji 3.0, również 

Internet Explorer obsługuje ten język. W kolejnych wersjach Microsoft połączył 

Cascading Style Sheets z JavaScript, tworząc dynamiczny HTML (ang. Dynamic 

                                            
6 ang. deprecated. 
7 Serwis W3C (http://www.w3.org/Style/CSS) 
8 Nad czym w zabawny sposób ubolewa Krystian Grzenkowicz we wstępniaku do magazynu 

"Internet" 1/1999, s. 5. 
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HTML, w skrócie DHTML), potem dołączył do niego Netscape, jednak bardzo 

poważne różnice w modelu dokumentu (DOM, omówionym dokładniej w rozdziale 

1.1.5) spowodowały, iż bardziej zaawansowane skrypty (tak nazywa się programy 

pisane w tym języku) nie są kompatybilne z obiema przeglądarkami.  

JavaScript, o czym należy pamiętać, to język interpretowany wykonywany 

przez przeglądarkę po stronie klienta9, najczęściej wkomponowany bezpośrednio w 

kod HTML. Nie należy go mylić z językiem Java, który jest prekompilowany i może 

być wykonywany także po stronie serwera10. Pomijając wspomniane w poprzednim 

akapicie problemy i konkurencyjne rozwiązania (m.in. JScript czy VBScript 

Microsoftu), jest to najłatwiejszy sposób na manipulowanie zawartością strony już po 

jej wczytaniu przez przeglądarkę. 

 

1.1.5. DOM 

DOM (ang. Document Object Model) jest niczym innym, jak powiązaną 

strukturą obiektów odpowiadającą wizerunkowi całej strony WWW – począwszy od 

pojedynczych obrazków i akapitów tekstu, a skończywszy na dokumencie jako takim 

lub okienku przeglądarki. Każdy obiekt ma pakiet metod i właściwości, związanych 

bezpośrednio ze swoim działaniem. DOM był obecny w przeglądarkach „od 

zawsze”, jednak dopiero od wersji 4.0 najpopularniejszych przeglądarek jest 

dostępny jawnie dla programistów poprzez JavaScript.  

Niestety, mimo wielokrotnego wystosowywania przez World Wide Web 

Consortium rekomendacji dotyczących DOM11, jego obsługa w czołowych 

przeglądarkach (Explorer i Navigator) nie dość, że wciąż jest niezgodna z 

zaleceniami, to również znacznie różni się pomiędzy produktem Microsoftu i 

Netscape'a, co oznacza praktyczną konieczność przygotowywania dwóch 

oddzielnych wersji wszystkich bardziej skomplikowanych skryptów JavaScript. 

                                            
9 Istnieje również mało popularna wersja uruchamiana po stronie serwera, nazywana LiveWire. 
10 Więcej informacji o różnicach oraz cechach wspólnych Javy i JavaScript można znaleźć na stronie 

"Java vs. JavaScript" (http://www.firststep.com.au/education/solid_ground/javadiff.html) 
11 Serwis W3C (http://www.w3.org/DOM) 
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1.2. Rozwój przeglądarek 

 

Historia bardzo gwałtownego i burzliwego rozwoju przeglądarek WWW 

stanowi „drugą stronę medalu” procesu kształtowania się standardu HTML. Poniżej 

przedstawimy milowe kroki historii oprogramowania do przeglądania stron WWW. 

 

1.2.1. WorldWideWeb/Nexus 

Pierwszą historycznie przeglądarką był stworzony przez twórcę HTML 

program o mało oryginalnej nazwie WorldWideWeb (przemianowany jednak później 

na Nexus), napisany na nawet wówczas mało popularny, a teraz kompletnie 

zapomniany komputer NeXT. Program obsługiwał pierwszą, prymitywną wersję 

HTML, obrazki (czarno-białe, jak i cała platforma) były wyświetlane w osobnych 

okienkach, a całość służyła zarówno do przeglądania, jak i tworzenia stron HTML12. 

 

 

Rysunek 1. WorldWideWeb - pierwsza przeglądarka WWW. 

                                            
12 Informacje o WorldWideWeb, włącznie ze screenshotami i kodami źródłowymi (sic!), można 

odnaleźć na serwerze W3C (http://www.w3.org/People/Berners-Lee/WorldWideWeb.html) 
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1.2.2. Mosaic 

Mosaic, stworzony w NCSA (ang. National Center for Supercomputing 

Applications) był pierwszą przeglądarką, która umożliwiała m.in. oglądanie zdjęć już 

w postaci integralnej części strony, co niewątpliwie przyczyniło się do znacznego 

wzrostu atrakcyjności wizualnej witryn WWW.  

W okresie świetności przeglądarki określenia „Mosaic” i „WWW” były dla 

większości osób nieodłącznie ze sobą związane i można śmiało powiedzieć, że 

Mosaic był pionierem, jeśli chodzi o przyjazne użytkownikowi przeglądarki WWW. 

NCSA pracowało nad przeglądarką do 1993 roku, kiedy to pojawiła się wersja 3.013, 

która niedługo potem straciła sporą część rynku wraz z pojawieniem się pierwszej 

wersji Netscape Navigator. 

 

1.2.3. Netscape Navigator 1.0/1.5/2.0 

Większość osób pracujących nad Mosaic przeszła do Netscape 

Communications Corporation, aby stworzyć popularną do dziś przeglądarkę o nazwie 

Netscape Navigator. Wersja 1.0 oferowała zgodność z HTML 2.0, natomiast edycja 

2.0 z marca 1996 roku dodała kilka tagów kompatybilnych z HTML 3.0, obsługę 

tabelek i ramek, języka Java oraz własne tagi14 w rodzaju <meta> i <wbr>. 

 

1.2.4. Internet Explorer 1.0/2.0/3.0 

Pierwsza wersja przeglądarki WWW ze stajni dzisiejszego potentata 

software'owego, Internet Explorer 1.0, bazowała w całości na licencjonowanym 

kodzie przeglądarki Mosaic. Jednak programiści Microsoftu szybko rozbudowali go 

o własne ulepszenia, w tym swoje własne tagi, takie jak <area>, <bgsound> czy 

<marquee>. W czasie jednego roku kalendarzowego (sierpień 1995-sierpień 1996) 

                                            
13 Serwis NCSA (http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic) 
14 ang. proprietary tags. 
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dwukrotnie zmieniano cyfrę przed przecinkiem, a wraz z coraz doskonalszym 

interfejsem użytkownika przeglądarka doczekała się także wstępnej obsługi CSS, 

JavaScript, cookies, ramek oraz tabelek. Żadna z tych nowinek nie pomogła jednak 

Explorerowi w przebiciu dominacji produktu firmy Netscape, nawet pomimo faktu, 

że program Microsoftu miał tę ogromną zaletę, iż był dostępny bezpłatnie. 

 

 

Rysunek 2. Internet Explorer 2.0. 

1.2.5. Netscape Navigator 3.0 

Odpowiedzią Netscape'a na trzecią wersję Explorera był wydany w tym 

samym miesiącu Netscape Navigator 3.0, który podtrzymał prym tej przeglądarki na 

rynku. W tej wersji znalazły się nie tylko odpowiedzi inżynierów Netscape'a na opcje 

wprowadzone wcześniej przez produkt Microsoftu, ale także zmiany w interfejsie i 

kilka własnych innowacji (m.in. możliwość stosowania zewnętrznych pluginów, na 

przykład do obsługi pierwszych wersji dzisiaj niezwykle popularnego standardu 

Macromedia Flash). 
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Rysunek 3. Netscape Navigator 3.04 Gold. 

1.2.6. Netscape Navigator 4.0/4.5 

Kolejna wersja przeglądarki Netscape ukazała się w czerwcu 1997 roku już 

w pakiecie pod nazwą Netscape Communicator, który – podobnie jak wcześniej 

Explorer – zawierał także program do obsługi poczty elektronicznej i newsów, edytor 

HTML i parę pomniejszych drobiazgów. Dużo ważniejszą innowacją jednak był fakt, 

iż od wersji 4.0 przeglądarka oferowana była całkowicie za darmo, analogicznie do 

produktu Microsoftu.  

Wraz ze zmianą numeracji pojawił się pierwszy DOM, zbudowany na 

warstwach15, a co za tym idzie, także obsługa DHTML. Nowy Navigator rozumiał 

także CSS – chociaż w dość osobliwy niekiedy sposób – oraz miał dużo ładniejszy 

interfejs użytkownika. Kolejne wersje, wliczając w to 4.5, były uaktualnieniami nie 

wnoszącymi nic nowego, jeśli chodzi o procedury renderingu stron WWW, 

poprawiając jedynie względy bezpieczeństwa oraz implementację maszyny 

wirtualnej Java. 

 

                                            
15 ang. layers. 
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Rysunek 4. Netscape Navigator 4.07, wersja polska. 

1.2.7. Internet Explorer 4.0/5.0/5.5 

Wypuszczona na rynek w październiku tego samego roku wersja 4.0 Internet 

Explorera okazała się prawdziwym kamieniem milowym w historii tej przeglądarki i 

po raz pierwszy przestała być ona postrzegana jako ciągle słabszy klon Navigatora. 

Pomijając już nagłośnioną nadmiernie i kontrowersyjną opcję ActiveDesktop, czyli 

zintegrowanie przeglądarki ze środowiskiem Windows16, czwarty Explorer miał 

całkiem nowy DOM, znacznie poprawioną obsługę CSS oraz mnóstwo ulepszeń. 

Niestety, wydane później wersje 5.0 i 5.517 nie wnosiły już jednak zbyt wiele 

nowych opcji, koncentrując się zazwyczaj na mało znaczących fajerwerkach kosztem 

zgodności z zaleceniami HTML czy CSS18. 

                                            
16 Które, nota bene, jest jedną z najważniejszych przyczyn obecnych kłopotów Microsoftu z 

amerykańskim Urzędem Antymonopolowym. 
17 Można by polemizować, czy aż tak duże skoki numeracji są czymś innym poza czystym chwytem 

marketingowym. 
18 "This is not a review of Internet Explorer 5.5", serwis WebReference (http://webreferen-

ce.com/html/watch/ie55) 



Marcin Wichary, "Różnice w renderingu witryn WWW w konkurencyjnych przeglądarkach i sposoby ich niwelowania" 

 

 

15

 

 

Rysunek 5. Internet Explorer 5.0. 

1.2.8. Netscape 6.0/Mozilla 6.0 

Począwszy od wersji 6.019 przeglądarka Netscape'a jest rozwijana jako 

projekt Open Source, co oznacza, że cały program – wraz z kodami źródłowymi – 

jest ogólnie dostępny, a w pracach nad nim uczestniczą ochotnicy z całego świata. 

„Amatorski” produkt znany jest pod nazwą Mozilla, natomiast dokładnie przebadaną 

i uzupełnioną o komercyjne dodatki wersję sygnuje Netscape Communications, 

pozbawiwszy ją uprzednio mylącego dodatku Navigator/Communicator. 

Program wyposażony jest w Gecko – rewolucyjny, napisany od podstaw 

engine renderujący kod HTML, który jest wyposażony w całkiem nowy DOM, 

zgodny ze wszystkimi najnowszymi standardami (w tym XML oraz CSS2), a przy 

tym wyraźnie szybszy od poprzednika20. 

Bardzo niedawno, bo w listopadzie 2000 roku wypuszczono końcową wersję 

przeglądarki. Trudno jest w tym momencie przewidzieć, jaką zyska popularność na 

                                            
19 Firma Netscape przeskoczyła numerację zapewne po to, żeby "przegonić" produkt Microsoftu. 
20 "Gecko: A smaller, faster lizard", serwis WebReference (http://webreference.com/html/gecko) 



Marcin Wichary, "Różnice w renderingu witryn WWW w konkurencyjnych przeglądarkach i sposoby ich niwelowania" 

 

 

16

rynku21, jednak ze względu na powodzenie jej poprzednich wersji oraz jej 

wieloplatformowość, powinno się bez wątpienia brać ten produkt pod uwagę przy 

projektowaniu nowoczesnych, profesjonalnych witryn. 

 

 

Rysunek 6. Netscape 6. 

1.2.9. Inne przeglądarki 

Dość interesującą alternatywą dla „dwóch gigantów” jest rozwijana 

sukcesywnie od 1994 roku aż do dziś norweska przeglądarka Opera. Jej zaletami są: 

zdecydowanie mniejsza objętość, dobra szybkość oraz parę interesujących innowacji 

nie spotykanych w konkurencyjnych produktach. W swojej wersji 4.0 ta 

przeglądarka, jako jedyna na rynku, oferuje całkowite wspomaganie CSS1 (oraz 

części CSS2). Niestety, mimo deklarowanej zgodności z zaleceniami zastosowany 

kod renderujący HTML sprawia dość dużo problemów i większość witryn wygląda 

przez to inaczej (dużo mniej czytelnie), niż w wiodących na rynku przeglądarkach. 

Opera wydaje się mieć także problemy z bardziej skomplikowanymi konstrukcjami 

                                            
21 Pierwsze oceny, zarówno od strony użytkowników jak i webasterów, są mieszane. 
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HTML i nie posiada obsługi wielu mniej znanych, lecz czasami przydatnych w 

świecie WWW formatów. 

 

Rysunek 7. Opera 4.01. 

 

Kolejną przeglądarką, którą wypada brać pod uwagę jest pracujący w trybie 

tekstowym Lynx, wywodzący się ze środowiska Linux. W obecnych czasach coraz 

bardziej traci on na znaczeniu, jednak wciąż jest niezastąpiony w środowiskach 

tekstowych, przy konsolach lub wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie 

okienkowego środowiska GUI. Pewną popularność zyskuje także przeglądarka 

tekstowa Links, która dużo lepiej radzi sobie z tabelami i ramkami. 

 

Rysunek 8. Lynx 2.8.1rel.1, wersja pod Win32. 
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1.3. Udział przeglądarek w rynku 

 

W tym rozdziale przyjrzymy się, jakie przeglądarki są aktualnie 

najpopularniejsze oraz jak kształtowała się ta popularność w czasie. 

 

1.3.1. USA, grudzień 1996 

Dane z grudnia 1996 roku22 przedstawiamy tu głównie jako ciekawostkę, 

chociaż warto popatrzeć, jak zmienił się rynek przeglądarek przez te cztery lata. Oto 

ówczesny udział browserów w rynku: 
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Wykres 1. Udział przeglądarek w rynku w 1996 roku (USA). 

 

Widzimy, iż prym wiódł wtedy Netscape Navigator (łącznie zagarniając 2/3 

rynku), natomiast udział Internet Explorera wynosił mniej niż połowę tej liczby. Obie 

przeglądarki były obecne w trzecim wcieleniu, chociaż – jak widać – część 

użytkowników zdecydowała się już na przetestowanie wczesnych wersji Netscape 

Navigatora 4.0. 

 

                                            
22 Witryna "Windows 95 Annoyances" (http://www.annoyances.org/win95/browser1296.html) 
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1.3.2. Polska, styczeń 2000 

Kolejne dane pochodzą z początku tego roku z serwisu USS Solaris, gdzie w 

ankiecie dotyczącej strony badano także używane przeglądarki23. Struktura 

przedstawia się następująco:  
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Wykres 2. Udział przeglądarek w rynku na początku 2000 roku (Polska). 

 

Jak widać wyraźnie i o czym mówiliśmy w poprzednich rozdziałach, na 

prowadzenie wysunął się Internet Explorer, szczególnie w swojej najnowszej wersji. 

Na początku 2000 roku z produktu Microsoftu (we wszystkich wersjach) korzystało 

prawie 4/5 polskich internautów, natomiast wszystkie wersje Netscape'a osiągały 

jedynie niecałe 18%. 

 

1.3.3. Polska, wrzesień-listopad 2000 

Kolejne dane pochodzą z tego samego serwisu, z logów zapisywanych przez 

skrypty CGI w okresie wrzesień-listopad 2000 roku. Wyłania się z nich następujący 

obraz rynku przeglądarek: 

                                            
23 "Wyniki Ankiety 2000", serwis "USS Solaris" (http://www.startrek.pl/p?art/art/polls/005) 
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Wykres 3. Udział przeglądarek w rynku pod koniec 2000 roku (Polska). 

 

Widzimy, iż Internet Explorer jeszcze bardziej wysunął się na prowadzenie, 

osiągając prawie 88% rynku, natomiast Netscape w różnych wcieleniach (wliczając 

już szóstą edycję) zdobył niecałe 11%. Warto zauważyć także, iż tekstowy Lynx jest 

dużo bardziej popularny, niż graficzna bądź co bądź Opera. 

 

1.3.4. USA, grudzień 2000 

Ostatni komplet danych pochodzi z 24-godzinnej obserwacji w dniu 1. 

grudnia 2000 roku amerykańskiego serwera WebReference24. Zanotowane wyniki 

odbiegają nieco od tych zarejestrowanych na polskich serwerach, jednak nie w 

istotny sposób: 

                                            
24 "Statistics: Browser", serwis "WebReference" (http://www.webreference.com/stats/brow-

ser.html) 
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Wykres 4. Udział przeglądarek w rynku w grudniu 2000 (USA). 

 

Widać, iż przeglądarka Netscape'a jest tutaj nieco bardziej popularna, niż w 

Polsce, oraz że dużo więcej użytkowników używa piątej wersji IE. Pozycja „Inne” 

również daje nieco do myślenia – w USA korzysta się z wielu innych przeglądarek, 

nieobecnych w Polsce (takich jak np. firmowe przeglądarki serwisów AOL czy 

MSN). 
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1.4. Sposoby tworzenia serwisu WWW 

 

W świetle przedstawionych wyżej faktów powstaje pytanie: w jaki sposób 

zaprojektować serwis WWW? Niestety, „wojna przeglądarek”, skądinąd użyteczna, 

bo znakomicie przyspieszająca ich rozwój i wprowadzająca nowe, ciekawe 

technologie, uderza także rykoszetem – tak, w webmasterów, ale przede wszystkim w 

osoby oglądające serwisy. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie są 

sposoby na rozwiązanie tego problemu.  

 

1.4.1. Wersja dla jednej przeglądarki 

Patrząc na przedstawione w poprzednim rozdziale statystyki najprostszym 

sposobem wydawałoby się stworzenie strony, która działałaby poprawnie tylko w 

przeglądarce Internet Explorer, w wersji od 4.0, 5.0, a może nawet 5.5 w górę. 

Przecież skoro używa jej ponad 80% użytkowników komputerów, po co przejmować 

się innymi? Wystarczy stworzyć stronę korzystając z Microsoft FrontPage, 

zastosować parę tagów kompatybilnych tylko z IE i skryptów w JavaScript (albo 

wręcz w VBScript), wszystko opatrzyć małym animowanym przyciskiem „Works 

best under IE” i voila! Teoretycznie powinniśmy mieć czyste sumienie; strona działa 

świetnie u większości użytkowników, a jeśli chodzi o resztę – cóż, sami są sobie 

winni, najnowsze, darmowe wersje Explorera można wszak znaleźć w większości 

popularnych czasopism i na darmowych serwerach. 

Jednak sprawa nie wygląda wcale tak prosto. Część użytkowników nie chce 

zainstalować Internet Explorera – mają do tego przecież prawo – lub po prostu nie 

mogą; czy to dlatego, że chodzi o uczelniane czy służbowe komputery, na których 

instalacja nowego oprogramowania jest utrudniona albo wręcz zabroniona, czy o 

względnie wysokie wymagania sprzętowe25, czy wreszcie o wykorzystywaną 

platformę sprzętową różną od Windows.  

                                            
25 Wręcz horrendalne w porównaniu z najnowszą wersją beta przeglądarki Mozilla, która zajmuje 

parę megabajtów; jest to ponaddwudziestokrotnie mniej, niż Internet Explorer 5.5! 
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W takim wypadku skazujemy jednak dość sporą część użytkowników na 

oglądanie naszej strony w zubożonej, utrudnionej, albo mało lub wręcz nieczytelnej 

postaci. I to tę część, która ma już zapewne problemy z wieloma innymi serwisami. 

Obowiązkiem więc dobrego webmastera powinno być przygotowanie 

wieloprzeglądarkowej26 witryny z uwzględnieniem nie tylko najpopularniejszych 

programów, lecz także i tych mniej znanych albo rzadziej używanych27. 

Jedynym usprawiedliwieniem przygotowania strony w wersji tylko dla jednej 

przeglądarki są firmowe serwisy intranetowe. Ponieważ z definicji dostęp do nich 

jest ograniczony tylko do konkretnej liczby znanych komputerów, upewniwszy się 

uprzednio, iż na wszystkich zainstalowana jest odpowiednia przeglądarka, możemy 

pozwolić sobie na luksus stworzenia serwisu zgodnego tylko z nią; co więcej – 

możemy ze spokojnym sumieniem wykorzystać udostępniane wyłącznie przez nią 

opcje. 

 

1.4.2. Dwie (lub więcej) wersje serwisu 

Pierwszą, najbardziej chyba logiczną metodą stworzenia serwisu zgodnego z 

wieloma przeglądarkami jest stworzenie… kilku serwisów. Zgodnych na poziomie 

treści, jednak różniących się zapisem tagów. Po prostu na pierwszej stronie dajemy 

użytkownikowi wybór między przeglądarkami28 (możemy też zastosować jeden z 

omówionych później sposobów automatycznego rozpoznawania przeglądarki), a 

potem przekierowujemy do dwóch de facto oddzielnych serwisów. 

Jednak to, co jeszcze parę lat temu było koniecznością, dzisiaj staje się 

powoli anachronizmem. Dwie (lub więcej) wersji serwisu to znaczne obciążenie 

czasowe; należy też pamiętać, aby wszystkie poprawki, zmiany czy nowe strony 

dodawać do wszystkich wersji – inne postępowanie grozi niepożądanym 

rozsynchronizowaniem się treści „podserwisów”. 

                                            
26 ang. cross-browser. 
27 Chociaż nie wszystkich, oczywiście. Martwienie się o egzotyczną przeglądarkę wyprodukowaną 

przed laty po drugiej stronie świata to także przesada. 
28 Podobnie, jak często serwisy prezentują dwie wersje – dla mniejszej lub większej rozdzielczości. 
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Takie postępowanie jednak może być przydatne dla niektórych z bardziej 

krytycznych części serwisu lub podstron (np. ramek), gdzie różnice pomiędzy 

wersjami dla różnych przeglądarek są na tyle duże, iż stworzenie kilku odrębnych 

edycji jest jedynym naturalnym rozwiązaniem. 

 

1.4.3. Rozpoznawanie przeglądarki za pomocą JavaScript 

Kolejny sposób wiąże się z wykorzystaniem skryptów JavaScript, obecnych 

w przeglądarkach już od 1995 roku.  

W modelu strony można znaleźć obiekt nazwany navigator29, którego 

właściwości pozwalają nam na określenie m.in. typów MIME obsługiwanych przez 

przeglądarkę, zainstalowanych pluginów, oraz – co interesuje nas najbardziej - typu i 

wersji przeglądarki. Zawarte są one odpowiednio we właściwościach nazwanych 

appName oraz AppVersion. 

Przykładowe wartości tych parametrów dla najpopularniejszych przeglądarek 

podano w poniższej tablicy: 

Tablica 1. Wartości zwracane przez navigator.appName i navigator.appVersion. 

Przeglądarka navigator.appName navigator.appVersion 

Netscape Navigator 2.0 Netscape 2.0 (Win95, I) 

Netscape Navigator 4.72 Netscape 4.72 [en] (Win98; I) 

Netscape Navigator 6.0PR1 

i Mozilla Seamonkey M17 

Netscape 5.0 (Windows, en-US) 

 

Internet Explorer 5.5 Microsoft Internet 

Explorer  

4.0 (compatible; MSIE 5.5; 

Windows 98)  

 

Jak widać, oprócz wersji i numeru przeglądarki, możemy jeszcze otrzymać 

informacje o używanym systemie oraz języku, chociaż zazwyczaj są to mało 

przydatne informacje. 

                                            
29 Nazwa ta musi spędzać sen z oczu pracownikom Microsoftu. 
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Spójrzmy teraz na przykładowy skrypt, gotowy do umieszczenia wewnątrz 

strony WWW: 

 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") 
{        
    document.write("Korzystasz z przegladarki Microsoft."); 
} else 
if (navigator.appName=="Netscape") 
{ 
    document.write("Korzystasz z przegladarki Netscape."); 
} else 
{ 
    document.write("Korzystasz z innej przegladarki."); 
} 
//--> 
</script> 

 

W jego wyniku na stronie w zależności od przeglądarki, jaką dysponuje 

użytkownik, pojawi się tylko jedna wybrana linijka tekstu. Ponieważ za pomocą 

document.write możemy dynamicznie generować nie tylko sam tekst, ale także tagi 

HTML, możemy w ten sposób wszędzie tam, gdzie to potrzebne, przygotować 

odpowiednią liczbę rozgałęzień dla każdej wymaganej przeglądarki. 

Jakie są wady tego rozwiązania? Przede wszystkim JavaScript to język 

interpretowany, tak więc każdorazowe użycie powyższego zabiegu wymaga od 

przeglądarki zbadania kodu i wykonania go – w browserach nowszych generacji 

odbywa się to wręcz błyskawicznie, jednak w przypadku większych skryptów można 

zauważyć ułamkowe opóźnienie. Po drugie, przeglądarka musi ściągnąć cały kod 

skryptu, zanim go wykona, co oznacza, że ściągnie z serwera także wszystkie te 

niepotrzebne warianty strony, które i tak zostaną potem odrzucone; może to mieć 

niemałe znaczenie w przypadku użytkowników łączących się za pomocą np. 

modemów, którzy będą nieświadomie płacili za ściąganie czegoś, z czego nawet nie 

skorzystają. Po trzecie w końcu, nie wszędzie i nie zawsze można zastosować 

document.write30, a samej składni (m.in. żmudnej konieczności powtarzania pary 

tagów <script> i document.write) również nie można uznać za zbyt wygodną. 

                                            
30 Niektóre wcześniejsze wersje Netscape na przykład mają problemy z dynamicznym tworzeniem 

wnętrza tabel. 
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Jednak ta metoda sprawdza się w przypadku krótkich wstawek bądź, o czym 

była mowa w rozdziale 1.4.2, rozpoznawania przeglądarki w celu skierowania 

użytkownika do odpowiedniej wersji serwisu. Należy również nadmienić, iż nie jest 

to jedyny sposób rozpoznawania przeglądarki z poziomu JavaScript, gdyż można 

także badać obecność konkretnych obiektów w DOM31. 

 

1.4.4. Rozpoznawanie przeglądarki za pomocą skryptów CGI 

CGI (ang. Common Gateway Interface) to określenie programów 

uruchamianych z poziomu serwera, które w odpowiedzi na zapytanie przeglądarki 

zamiast skierować ją do odpowiedniej strony HTML, generują ją w czasie 

rzeczywistym32. Technologia oryginalnie stworzona z myślą o obsłudze 

formularzy33, jest dzisiaj wykorzystywana w dużo szerszym zakresie, przede 

wszystkim wszędzie tam, gdzie prezentowany serwis WWW ma być dynamiczny, 

czyli jego zawartość powinna się zmieniać w zależności od dnia (a nawet godziny), 

upodobań oglądającego czy innych parametrów. 

Skrypt CGI, który może być napisany w dowolnym języku obsługiwanym 

przez serwer, ma za zadanie wygenerowanie strony HTML, której oczekuje 

użytkownik (a właściwie jego przeglądarka). Siłą skryptów CGI jest ich interakcja z 

otoczeniem – można im przekazywać parametry działania za pomocą formularzy 

bądź odpowiednio sformatowanego URL, dostają one również szereg danych o 

kliencie i serwerze przekazywanych za pomocą zmiennych środowiskowych. 

Jedną z takich zmiennych, do której może się odwołać każdy skrypt, jest 

zmienna HTTP_USER_AGENT, której wartość jest zależna od przeglądarki, z jakiej 

korzysta użytkownik. Przyjmuje ona wartości podobne do przedstawionej uprzednio 

                                            
31 "Browser Compatibility", serwis WebReference (http://www.webreference.com/js/column6/in-

dex.html) 
32 Należy zauważyć, że skrypty CGI mogą generować także wszystkie inne pliki MIME, co jest 

wykorzystywane np. przy graficznych licznikach na stronach wejściowych. 
33 Historię CGI, a także dokładną specyfikację można znaleźć na stronie W3C 

(http://www.w3.org/CGI) 
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pary zmiennych appName i appVersion. Parę przykładowych wartości dla popularnych 

przeglądarek przedstawia poniższa tablica: 

 

Tablica 2. Wartości zwracane przez HTTP_USER_AGENT. 

Przeglądarka HTTP_USER_AGENT 

Netscape Navigator 4.05 Mozilla/4.05 [en] (X11; I; Linux 2.0.37 i686) 

Netscape Navigator 4.74 Mozilla/4.74 (Macintosh; U; PPC) 

Internet Explorer 4.01 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT) 

Internet Explorer 5.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; 

DigExt) 

Opera 4.0 Opera/4.0 (Windows 95;US) 

Lynx 2.8 Lynx/2.8.1rel.2 libwww-FM/2.14 

 

Ponieważ zmienna HTTP_USER_AGENT jest dostępna do odczytu nawet przed 

wygenerowaniem chociaż jednej linijki kodu, możemy – pisząc odpowiedni skrypt 

CGI – dostarczyć użytkownikowi wersję strony przystosowaną do jego i tylko do 

jego przeglądarki, przy czym od strony tejże przeglądarki będzie to zwykły, czysty 

kod HTML, nie wymagający już dalszej obróbki.  

Wady takiego rozwiązania są znikome w porównaniu z przedstawionymi w 

poprzednich rozdziałach metodami, szczególnie jeśli patrzeć będziemy z punktu 

widzenia użytkownika. Przede wszystkim należy pamiętać, iż każdorazowe 

uruchomienie skryptu CGI, nawet prostego parsera, jest dużo większym 

obciążeniem dla serwera niż zwykły plik HTML – może mieć to znaczenie w 

przypadku często odwiedzanych serwisów. Ponadto w przeciwieństwie do 

JavaScript, który możemy umieścić w dowolnym miejscu kodu HTML (albo nawet 

poza nim), skrypt CGI musi zwrócić c a ł ą stronę HTML, od początku do końca.  



  
 

 

  

2. Różnice w interpretacji HTML 

 

Jak już wspomniano w powyższym rozdziale przy okazji opisywania historii 

rozwoju przeglądarek, praktycznie od samego początku istniały poważne problemy 

ze stworzeniem i „utrzymaniem w ryzach” standardu HTML. Dwie najważniejsze 

firmy na rynku, Microsoft Corporation oraz Netscape Communications, dodawało 

swoje własne rozszerzenia HTML według uznania, przy czym o ile czasami zmiany 

te były istotnie potrzebne i wprowadzone, aby sprostać potrzebom internautów, 

często pojawiały się nowe tagi, które – wydawałoby się – powstały wskutek 

niezrozumienia idei HTML jako takiej34. Twórcy tych rozszerzeń rzadko brali pod 

uwagę rekomendacje W3C, a jeszcze rzadziej aktualne możliwości przeglądarek 

konkurencji.  

Dla przykładu, w najnowszej wersji Internet Explorera (5.5) wprowadzono 

szereg rozszerzeń, które w założeniu miały usprawnić pracę programistów 

tworzących serwisy intranetowe bądź też HTA (ang. HyperText Applications). 

Rozszerzenia te będą jednak zapewne wykorzystywane także i przy „zwykłych” 

stronach, sprawiając wiele kłopotu użytkownikom innych przeglądarek i 

webmasterom, którzy będą musieli wymyślać dla nich okrężne rozwiązania. 

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że wszystkie wiodące przeglądarki przy wielu 

swoich „prywatnych” rozszerzeniach nie uwzględniają wieloletnich już rekomendacji 

                                            
34 Tak, jak chociażby niesławny tag <marquee> w Internet Explorerze. 
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W3C i – co gorsza – wciąż niepoprawnie renderują nawet proste HTML-owe 

konstrukcje35. 

Wszystko to powoduje, że należy przykładać dużą wagę do upewnienia się, 

czy projektowany serwis będzie wyglądał jednakowo (albo chociażby podobnie) w 

różnych przeglądarkach, ponieważ każda z nich nieco inaczej „rozumie” kod HTML 

i to, co w Explorerze wygląda idealnie, zazwyczaj prezentuje się co najwyżej średnio 

w przeglądarce Netscape'a (i vice versa). Co więcej, nawet w tej samej linii 

przeglądarek rzadko który produkt jest w pełni zgodny z poprzednikiem. Różnice 

występują np. pomiędzy przeglądarką Netscape'a w wersjach 4.0 i 6.0, lub w Internet 

Explorerze 4.0 w porównaniu z 5.036.  

W kolejnych rozdziałach poruszymy najważniejsze „punkty sporne” 

pomiędzy przeglądarkami (z reguły ograniczając się do dwóch najpopularniejszych) 

podając, w miarę możliwości, przykłady ich niwelowania. 

 

2.1. Czcionki 

 

Kiedy Netscape wprowadził w swojej przeglądarce tag <font>, a później 

Microsoft rozszerzył go o atrybut face, był to pierwszy krok w kierunku zamiany 

HTML z języka opisu struktury dokumentu w język opisu wyglądu strony. Sceptycy 

wskazując różne potencjalne problemy związane z tą metamorfozą (m.in. do dziś 

faktycznie nierozwiązaną kwestię zachowania się przeglądarki w przypadku 

nieobecności pożądanych czcionek) często jednak przesadzali37 i nie zdołali 

zaprzeczyć, iż to dzięki uatrakcyjnieniu wyglądu witryn WWW zyskały one tak 

znacznie na popularności. 

                                            
35 "The Paragraph/Line Break Bug", serwis WebReference (http://www.webreference.com/html/tu-

torial4/6.html) 
36 "IE4/IE5 Rendering Differences", serwis WebReference (http://webreference.com/dhtml/co-

lumn26) 
37 Przykładowo, większość zastrzeżeń wysuniętych przez Warrena Steela w artykule "What's wrong 

with the FONT element?" (http://www.mcsr.olemiss.edu/~mudws/font.htm) dziś brzmi co 

najmniej śmiesznie. 
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Wskutek jednak różnic w rozumieniu tagu <font> przez twórców 

konkurencyjnych przeglądarek, pojawiły się dość poważne problemy, dwa z których 

omówimy poniżej. 

 

2.1.1. Czcionki w tabelach 

Rozważmy fragment kodu HTML: 

 
<font face=tahoma size=5> 
To jest tekst pisany czcionka Tahoma. 
<br><br> 
 
<table> 
    <tr> 
        <td> 
            Tekst wewnatrz tabelki. 
        </td> 
    </tr> 
</table> 
 
<br><br> 
To jest tekst po tabelce. 
</font> 

 

Zostanie on wyrenderowany w następujący sposób: 

 

 

Rysunek 9. Różnice w interpretacji <font> w tabelach. 

 

Widzimy wyraźnie, iż tekst wewnątrz tabeli w obu przypadkach jest 

interpretowany niepoprawnie. Internet Explorer wprawdzie zapamiętuje czcionkę, 

jednak „resetuje” jej wielkość do domyślnej, natomiast Netscape w tabelce oprócz 

rozmiaru przywraca nawet krój czcionki do domyślnej postaci. 
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Rozwiązać ten problem można przy pomocy stylów CSS (chociaż, o czym 

będzie mowa w rozdziale 2.3, nie jest to takie proste), jednak należy też pamiętać o 

starszych przeglądarkach, gdzie takie rozwiązanie nie jest możliwe. W przypadku 

przeglądarki Netscape należałoby więc po każdym tagu <td> powtarzać definicję 

czcionki i wielkości (dla Internet Explorera jedynie wielkości). 

Ponadto przy renderingu Netscape ma czasami w zwyczaju „gubienie” 

definicji fontu po zakończeniu paragrafu, w którym znajduje się tabela – należy o 

tym pamiętać, najlepiej ponownie przy rozpoczynaniu paragrafu podając definicję 

czcionki. 

2.1.2. Czcionki w formularzach 

Kolejnym problemem jest zachowanie się przeglądarek w przypadku 

formularzy. Poniższy fragment HTML: 

 
<font face=tahoma size=5> 
To jest przyklad formularza. 
<br><br> 
<form> 
    <select> 
        <option selected>Tekst wewnatrz listy wyboru</option> 
    </select> 
</form> 
To jest tekst za formularzem. 
</font> 

 

będzie wyglądał następująco: 

 

Rysunek 10. Różnice w interpretacji <font> w formularzach. 

 



Marcin Wichary, "Różnice w renderingu witryn WWW w konkurencyjnych przeglądarkach i sposoby ich niwelowania" 

 

 

32

Widać, iż zachodzi tutaj niejako odwrotna sytuacja – Netscape Navigator 

zapamiętał ustawienia czcionki, natomiast Explorer nie. Zaradzić temu można przy 

użyciu stylów CSS dla wersji serwisu widzianej w przeglądarce IE. 

 

2.2. Tabele 

 

Tabele od początku przysparzały webmasterom wielu kłopotów. Ich bardzo 

duża przydatność38 została okupiona mało ciekawą i trudną w rozbudowie składnią. 

O problemach z czcionkami pisaliśmy już w poprzednim rozdziale, tutaj poruszymy 

parę innych kwestii. 

 

2.2.1. Rozmiary tabel i pól tabel 

Podstawowym problemem związanym z tabelami są ich rozmiary. Przy całej 

tabeli i przy każdym z jej pól możemy wprawdzie podać ich szerokość i/lub 

wysokość, jednak nie zawsze uzyskamy efekty zgodne z naszymi oczekiwaniami. 

Sprawa jest dużo prostsza, jeżeli podamy konkretne, dokładne wymiary co 

do jednego piksela. Wówczas obie przeglądarki powinny sobie z tym poradzić 

doskonale39.  

Niestety, nie zawsze możemy sobie na to pozwolić.  Jednym z głównych 

problemów przy projektowaniu wyglądu stron WWW jest fakt, iż mogą być one 

oglądane w diametralnie odmiennych środowiskach pracy. Szczególnych kłopotów 

dostarczają tutaj używane przez internautów rozdzielczości ekranu: począwszy od 

640x480 (i to czasami znacznie pomniejszonej – nie każdy użytkownik otwiera 

okienka na cały ekran), a skończywszy na 1600x1200 lub jeszcze wyższych.  

                                            
38 Która przerosła zapewne znacznie zamierzenia autorów, chociażby patrząc na wszechobecne w 

dzisiejszych serwisach grafiki pocięte na fragmenty. 
39 Przed upowszechnieniem się standardu CSS właśnie ten sposób był wykorzystywany do 

dokładnego pozycjonowania różnych elementów na stronie. 
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Przystosowanie witryny do odmiennych rozdzielczości bywa największą 

zmorą webmastera. Generalnie rozdzielczość 640x480 nie jest już często spotykana, 

wraz ze wzrostem popularności większych monitorów odchodzi też powoli do 

lamusa tryb 800x600. Jednak cały czas zostaje dość szerokie spektrum rozdzielczości 

od 1024x768 w górę. 

 

Istnieją cztery praktyczne sposoby na stworzenie strony niezależnej od 

rozdzielczości: 

- stworzenie strony o stałych rozmiarach w poziomie i w pionie, 

- stworzenie strony o stałym rozmiarze w poziomie, 

- użycie ramek, 

- użycie tabel. 

Pierwszy sposób jest tak naprawdę pójściem po najmniejszej linii oporu. 

Witryny wykonane w ten sposób otwierają zazwyczaj zewnętrzne okienko o stałych 

rozmiarach (z reguły 800x600), które jednak jest dużo bardziej ograniczone 

funkcjonalnie od zwykłego (jest pozbawione m.in. menu i pola do wpisania adresu), 

a na większych monitorach jest co najmniej denerwujące (zajmuje jedynie małą część 

ekranu i nie można go powiększyć). Generalnie można powiedzieć, że ten sposób jest 

dość wygodny dla webmasterów, jednak bardzo kłopotliwy dla użytkowników. 

Drugi sposób jest już wykorzystywany dużo częściej. Polega on na 

stworzeniu strony o stałym poziomym rozmiarze (ponownie, zazwyczaj jest to 800 

pikseli), którą można przewijać tylko w pionie. Brakujący obszar jest po prostu 

wypełniany jednym kolorem bądź tłem (vide rysunek na następnej stronie). 
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Rysunek 11. Przykład witryny o stałej szerokości 800 pikseli oglądanej w rozdzielczości 

1152x864. 

 

Pozostałe dwa sposoby polegają na stworzeniu strony, która niejako 

dostosowywałaby się do rozdzielczości, zawsze wypełniając cały ekran (lub 

pożądaną jego część). O ramkach będzie mowa w rozdziale 2.5, tutaj nadmienimy 

tylko, że i tam nieodzowne jest wykorzystanie tabel, podobnie zresztą jak i przy 

projektowaniu stron o stałym poziomym rozmiarze. 

Twórcy przeglądarek dali webmasterom do rąk pewne mechanizmy, które 

pomagają w takim rozwiązaniu. Przy szerokości (wysokości) tabeli lub jej pól 

możemy zamiast rozmiaru w pikselach podać także wartość procentową. Dla 

przykładu, tabela zadeklarowana jako <table width=100% height=100%> powinna 

zawsze, niezależnie od rozdzielczości, wypełniać cały ekran. 

Dlaczego jedynie powinna? Ponieważ właśnie tutaj ujawniają się jedne z 

największych i najbardziej dokuczliwych różnic pomiędzy przeglądarkami. 
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Spójrzmy na poniższy kod HTML: 

 
<table width=100% height=100% border=3 cellpadding=0 cellspacing=0> 
<tr> 
    <td height=100>Test 1.</td> 
</tr> 
<tr> 
    <td height=200>Test 2.</td> 
</tr> 
<tr> 
    <td>Test 3.</td> 
</tr> 
</table> 

 

Łatwo się domyślić, jakie są oczekiwania tworzącego go webmastera. 

Chodzi o tabelę rozciągającą się na cały ekran w poziomie i w pionie, która 

zawierałaby trzy prostokątne pola umieszczone jedno nad drugim: pierwsze o 

wysokości 100 pikseli, drugie dwustu, natomiast trzecie zajmujące pozostałą 

przestrzeń ekranu. 

Spójrzmy jednak, jak radzą sobie z tym przeglądarki: 

 

 

Rysunek 12. Różnice w renderingu tabel z relatywnymi wysokościami pól. 

 

Widzimy, iż o ile Internet Explorer zrobił to, czego się spodziewaliśmy, 

Netscape Navigator porozciągał w pionie nawet te pola, przy których podaliśmy 

konkretną wysokość w pikselach. 

Jeszcze bardziej kłopotliwy jest fakt, iż rozmiar renderowanej przez 

Netscape tabeli jest zależny od ilości zawartego w niej tekstu: 
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Rysunek 13. Różnice w renderingu tabel o tych samych rozmiarach w Netscape Navigatorze. 

 

Pierwszy i chyba najbardziej naturalny sposób, jaki powinien pomóc, czyli 

podanie wysokości przy ostatnim polu (height=100%) również nie skutkuje w 

Navigatorze. Zamiast potraktować to jak żądanie wypełnienia przez komórkę całego 

możliwego obszaru (tak, jak to rozumie Explorer), Navigator rozciąga komórkę do 

rozmiaru wysokości ekranu i całą tabelę do rozmiaru ok. półtora raza większego - 

jawnie ignorując zalecenie, aby cała tabela miała wysokość równą 100%. 

Jak widać z poniższego obrazka, przy szerokości występują identyczne 

problemy: 

 

 

Rysunek 14. Różnice w renderingu tabel z relatywnymi szerokościami pól. 

2.2.2. Tła 

Dla każdego elementu tabeli <td> możemy podać kolor tła za pomocą 

parametru bgcolor=X, gdzie X to albo jedna z kilkunastu predefiniowanych w HTML 

nazw kolorów (typu black, white, red itd.), albo pełny kolor podany w postaci triady 

liczb szesnastkowych #RRGGBB. 
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Z tym parametrem jednak jest związana pewna drobna, aczkolwiek bardzo 

uciążliwa nieścisłość – inne traktowanie pustego elementu tabeli przez przeglądarki 

Netscape Navigator i Internet Explorer. 

Spójrzmy na następujący fragment kodu HTML: 

 
<table width=100% height=40% cellpadding=30> 
<tr> 
    <td width=33% bgcolor=#bfbfbf>Test.</td> 
    <td width=33% bgcolor=#bfbfbf></td> 
    <td width=33% bgcolor=#bfbfbf>Test.</td> 
</tr> 
</table> 

 

Zostanie on wyrenderowany w następujący sposób: 

 

 

Rysunek 15. Różnice w renderingu pustych pól tabeli. 

 

Widzimy, iż puste pole w tabeli w przypadku Internet Explorera ma 

prawidłowy kolor, który został pominięty przez przeglądarkę Netscape Navigator40. 

Jest to oczywiście zjawisko niepożądane, któremu można zaradzić „oszukując” 

Netscape'a i wstawiając w pole coś, co i tak nie będzie widoczne. Niestety, z 

oczywistych powodów nie może to być po prostu spacja, gdyż parser HTML po 

prostu ją zignoruje. Wyjściem może być zastosowanie pustego, przezroczystego 

obrazka o bardzo małych rozmiarach (nawet 1x1), zwanego „wypełniaczem”41, 

jednak jest to dość nieeleganckie, a pojawiająca się podczas ładowania takiego 

obrazka ramka nie jest nazbyt estetyczna. 

                                            
40 Przy okazji ujawnił się inny problem – mimo, iż okienka obu przeglądarek i podane w HTML 

tabelki mają taką samą wysokość, zostały one wyrenderowane niejednakowo. 
41 ang. spacer. 
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Najlepszym, chociaż również dalekim od ideału rozwiązaniem jest 

wstawienie tzw. niełamalnej spacji o symbolu &nbsp;. Symbol ten służy do 

oznaczania spacji, której z żadnego powodu przeglądarka nie powinna zamienić na 

symbol rozdzielenia linii – przykładowo, napis "020&nbsp;21&nbsp;22" zostanie 

wyrenderowany jako "020 21 22" i nigdy nie zostanie przełamany między liczbami; 

w razie potrzeby przeglądarka przeniesie go w całości do nowej linii lub rozszerzy 

obiekt (np. tabelę). 

Wpisanie pola tabeli w postaci <td>&nbsp;</td> zamiast <td></td> 

wyrenderuje nam, jak łatwo się domyślić, puste pole, jednak w tym wypadku 

Netscape Navigator wypełni je odpowiednim tłem. Należy tylko uważać, jeśli 

domyślna czcionka (ustawiona np. za pomocą stylów CSS) ma bardzo duży rozmiar, 

a wysokość pola ma być bardzo mała – spacja jest wprawdzie spacją, jednak ma ona 

wysokość odpowiedniej czcionki, tak więc pole może ulec automatycznemu 

poszerzeniu w pionie. 

 

2.2.3. Tagi <colgroup> i <col> 

Kolejnym problemem w zgodności pomiędzy przeglądarkami mogą być 

powiązane ze sobą tagi <colgroup> i <col>. Służą one do grupowania kolumn w 

tabelach w logiczne struktury, którym można nadawać wspólne atrybuty (głównie 

chodzi o wyrównanie w pionie i poziomie).  

Niestety, mimo faktu, iż tagi te są obecne w rekomendacji HTML 4.0, z 

nowych przeglądarek jedynie Internet Explorer w wersji 4.0 i powyższych 

interpretuje je poprawnie. 

Spójrzmy na poniższy fragment HTML: 

 
<table width=100% border=1> 
    <colgroup valign=top> 
        <col align=left> 
        <col align=center> 
        <col align=right> 
    </colgroup> 
    <tr> 
        <td><b>Towar</b></td> 
        <td><b>Ilosc</b></td> 
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        <td><b>Cena</b></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Procesor AMD Athlon<br>700 MHz</td> 
        <td>5</td> 
        <td>4 000 zl</td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Naped Pioneer DVD-115<br>Szybkosc: 16x/40x</td> 
        <td>1</td> 
        <td>600 zl</td> 
    </tr> 
    (...) 
</table> 

 

A oto jego wygląd w przeglądarkach IE4 i NN4: 

 

 

Rysunek 16. Różnice w interpretacji <colgroup> i <col>. 

 

Widać, iż tabela jest przez przeglądarkę Netscape interpretowana 

nieprawidłowo. Ominięcie tego problemu jest tyleż proste w założeniu, co 

skomplikowane w wykonaniu. Optymalnym algorytmem wydaje się zapamiętywanie 

tagów <colgroup> i <col>, a następnie wstawianie ich atrybutów przy każdym 

elemencie tabeli. Niestety, z powodu możliwości wielokrotnego ich zagnieżdżania 

konieczne byłoby zastosowanie struktur drzewiastych, co niewątpliwie spowolniłoby 

proces przetwarzania strony. Oczywiście możemy jednak założyć, iż w naszych 

serwisach nie będziemy korzystali z tak zaawansowanej składni42 i w implementacji 

ograniczyć się do prostej tablicy czy listy. 

                                            
42 Tak naprawdę skomplikowane hierarchicznie struktury <colgroup> i <col> są widywane tylko w 

przykładach. 
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Podany fragment HTML dla przeglądarki Netscape powinien więc być 

wygenerowany następująco: 

 
<table width=100% border=1> 
    <tr> 
        <td valign=top align=left><b>Towar</b></td> 
        <td valign=top align=center><b>Ilosc</b></td> 
        <td valign=top align=right><b>Cena</b></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td valign=top align=left>Procesor AMD Athlon<br>700 MHz</td> 
        <td valign=top align=center>5</td> 
        <td valign=top align=right>4 000 zl</td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td valign=top align=left>Naped Pioner DVD-115<br>Szybkosc: 16x/40x</td> 
        <td valign=top align=center>1</td> 
        <td valign=top align=right>600 zl</td> 
    </tr> 
    (...) 
</table> 

 

Należy usunąć i tak niepotrzebny zestaw tagów <colgroup> i <col>, a 

wyrównanie skopiować do każdej komórki tabeli. Rozwiązanie to jest poprawne, 

aczkolwiek przy dość dużych tabelach może znacznie – nawet o kilkadziesiąt 

kilobajtów! – rozszerzyć długość pliku HTML, co nie jest bez znaczenia dla 

oglądających naszą witrynę. W trosce o osoby ze słabszym połączeniem należałoby 

więc dać możliwość – np. za pomocą cookies – wyłączenia pewnych elementów 

serwisu, które mają wpływ jedynie na jego wygląd43. 

 

2.3. CSS 

 

Nieprawidłowa obsługa CSS w aktualnie dostępnych na rynku 

przeglądarkach jest bolączką każdego webmastera. Praktycznie żaden z produktów 

                                            
43 Można to rozszerzyć również na wszelkiego rodzaju efekty JavaScript, wizualne aplety Java czy 

zajmujące dużo pamięci elementy graficzne. 
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nie ma zaimplementowanej pełnej i bezbłędnej obsługi wieloletniej już rekomendacji 

CSS144. 

Spójrzmy na następujący plik HTML: 

 
<html> 
 
<style type="text/css"> 
#font1 
{ 
 font-family: Verdana,Helvetica; 
 font-size: 30pt; 
}  
</style> 
 
<body> 
 
<font id=font1> 
<p> 
    Tekst przed tabelka. 
 
    <table> 
        <tr> 
            <td> 
                Tekst wewnatrz tabelki. 
            </td> 
        </tr> 
    </table> 
 
    Tekst po tabelce. 
</p> 
<p> 
    Tekst w drugim akapicie. 
</p> 
</font> 
 
</body> 
</html> 

 

Para tagów <style> i </style> definiuje nam styl przy użyciu CSS. W tym 

wypadku wyznaczamy nową klasę obiektu font1, dla której ustalamy czcionkę 

(Verdana, albo w przypadku jej braku Helvetica) oraz rozmiar (30 punktów). 

Następna struktura to już dokument. Cała treść zawarta jest w tagu <font 

id=font1> co oznacza, że korzystamy z czcionki bazującej na przygotowanym 

uprzednio stylu. W środku przygotowaliśmy pare testowych napisów oraz tabelę. 

                                            
44 Można się o tym przekonać na stronach "W3C CSS1 test suite" (http://www.w3.org/Sty-

le/CSS/Test) oraz "RichInStyle.com CSS2 test suite" (http://richinstyle.com/test) 
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Spójrzmy teraz, jak z takim zdawałoby się trywialnym zadaniem radzą sobie 

przeglądarki Explorer i Navigator: 

 

 

Rysunek 17. Różnice w interpretacji stylów CSS. 

 

Od razu widać, iż zadna z przeglądarek nie wyrenderowała kodu HTML 

poprawnie. Wprawdzie pierwsza linijka wygląda tak, jak powinna (pożądana 

czcionka i rozmiar), jednak już we wnętrzu tabeli Internet Explorer „zapomniał” o 

wielkości czcionki, natomiast Navigator także o jej kroju, przechodząc na domyślny.  

Napis po tabeli jest w obu przypadkach poprawny, jednak produkt 

Netscape'a zachował się co najmniej dziwnie w drugim akapicie, posługując się 

domyślną czcionką i tworząc niepożądany odstęp – mimo tego, iż renderowany napis 

znajdował się wciąż wewnątrz tagu <font id=font1>. 

 

Naturalnym sposobem na zlikwidowanie pierwszej niedogodności wydawać 

by się mogła modyfikacja tagu <td> tak, aby uwzględniał stworzoną przez nas klasę. 

Spójrzmy na fragment kodu HTML: 

 
<table> 
    <tr> 
        <td id=font> 
            Tekst normalny.<br> 
            Tekst <big>powiekszony</big>.<br> 
            Tekst <font color=gray>w innym kolorze</font>.<br> 
            Tekst <font face="Courier">pisany inna czcionka</font>. 
        </td> 
    </tr> 
</table> 
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Zostanie on wyrenderowany następująco: 

 

 

Rysunek 18. Obsługa CSS we wnętrzu tabeli. 

 

Widzimy, iż większość atrybutów została wyrenderowana poprawnie, z 

wyłączeniem jednak zmiany wielkości czcionki w Navigatorze. Wprawdzie twórcy 

rekomendacji CSS zalecają korzystanie wyłącznie z niego i porzucenie 

standardowych atrybutów takich jak <font size>, <font color> czy <font face> na 

korzyść stylów, jednak nie zmienia to faktu, iż przy obecnym stanie rzeczy 

przeglądarki powinny poprawnie obsługiwać także i takie kombinacje. 

 

Pozostaje także problem przeglądarek tekstowych czy produktów 

wcześniejszej generacji, które obsługują CSS jedynie szczątkowo, albo wręcz wcale. 

Należy więc przy tworzeniu serwisu zadbać o umiejętne stosowanie CSS wtedy, 

kiedy jest to możliwe, w przeciwnych wypadkach zastępując je kombinacją 

zwykłych tagów. 

 

2.4. JavaScript 

 

O ile interpretacje języka JavaScript jako takiego w obu przeglądarkach są 

zbliżone do tego stopnia, że różnice pozostają z reguły dla webmastera w ogóle 

niezauważalne, tak zastosowany w najpopularniejszych przeglądarkach model DOM 

jest diametralnie odmienny. Do tego stopnia, iż najlepszym rozwiązaniem jest 

zazwyczaj po prostu tworzenie dwóch oddzielnych wersji skryptów, dla Internet 
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Explorera i Netscape Navigatora, starając się, aby ich funkcjonalność była jak 

najbardziej do siebie zbliżona. 

 

2.5. Ramki 

 

Ramki są jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów HTML. 

Wprowadzone właściwie „na chybcika” zyskały sobie tylu przeciwników, co 

zwolenników i wprawdzie okazują się być często przydatne bądź wręcz 

niezastąpione, do prawidłowego wykorzystania ich należy mieć je dość dobrze 

opanowane45. 

Podobnie jak przy tabelach, niestety pojawiają się poważne problemy przy 

podawaniu rozmiarów ramek. Spójrzmy na poniższy kod HTML: 

 
<frameset rows="200,*" frameborder=0 framespacing=0 border=0> 
    <frame src="test1.html" noresize marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no> 
    <frame src="test2.html" noresize marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no> 
</frameset> 

 

Powinien on podzielić ekran na dwie ramki: jedną u góry, o stałej wysokości 

200 pikseli, natomiast drugą na dole, zajmującą pozostałą powierzchnię. W pliku 

test1.html (górna ramka), umieścimy następujący kod: 

 
<html> 
<body marginwidth=0 marginheight=0 leftmargin=0 topmargin=0> 
 
<img src="" width=600 height=200 alt="Obrazek o wymiarach 600x200"> 
 
</body> 
</html> 

 

Umieszczamy tutaj pusty obrazek o podanej stałej szerokości 600x200 

(pusty, gdyż będą nas interesować tylko jego wymiary). 

                                            
45 Co jednak wykracza już poza zakres tej pracy. 
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Natomiast w drugiej ramce (plik test2.html) umieszczamy następujący kod: 

 
<html> 
<body marginwidth=0 marginheight=0 leftmargin=0 topmargin=0> 
 
<p align=center> 
    Druga ramka. 
</p> 
 
</body> 
</html> 

 

Czyli po prostu wypośrodkowany tekst. 

Należy zwrócić uwagę, że i w specyfikacji podziału strony na ramki, jak i na 

konkretnych stronach zadbano o to, żeby zniesione były wszelkie marginesy, poprzez 

parametry typu frameborder, marginwidth czy leftmargin (powielanie się niektórych 

z nich wynika ponownie z faktu różnic w ich interpretacji przez przeglądarki). 

Oto, jak wygląda interpretacja tego pliku przez Internet Explorera i Netscape 

Navigatora: 

 

 

Rysunek 19. Różnice w renderingu ramek. 

 

Widzimy, iż w przypadku Explorera ramki zostały wyrenderowane 

poprawnie, natomiast Navigator „uciął” dwupikselową część obrazka. Ponownie 

produkt Netscape'a zignorował więc podany mu konkretny wymiar i zmniejszył go. 

Może się wydawać, że dwa piksele różnicy to niezbyt wiele, jednak jeśli mamy 

złożoną strukturę ramek, która jest wypełniona specjalnie przygotowaną grafiką, 

nawet tak wydawałoby się mały szczegół może zepsuć wizerunek strony. Problem 

jest tym poważniejszy, że różnica nie jest stała – zależy od pionowego (bądź 

poziomego) rozmiaru okna. 
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Rozwiązać ten problem można chociażby podając dla Netscape'a nieco 

większy wymiar „stałej” ramki, a potem wyrównując elementy do przeciwległej 

krawędzi korzystając chociażby z tabel.  

Dla naszego przykładu możemy tego dokonać następująco – oto plik z 

podziałem na ramki: 

 
<frameset rows="208,*" frameborder=0 framespacing=0 border=0> 
    <frame src="test1.html" noresize marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no> 
    <frame src="test2.html" noresize marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no> 
</frameset> 

 

Jedyną różnicą w stosunku do oryginalnego pliku jest zwiększenie 

wysokości pierwszej ramki do 208 pikseli. Oto natomiast jej kod: 

 
<html> 
<body marginwidth=0 marginheight=0 leftmargin=0 topmargin=0> 
 
<table width=100% height=100% cellpadding=0 cellspacing=0 border=0> 
    <tr> 
        <td valign=bottom> 
            <img src='' width=600 height=200 alt="Obrazek o wymiarach 600x200"> 
        </td> 
    </tr> 
</table> 
 
</body> 
</html> 

 

Tutaj obrazek został po prostu „obudowany” w tabelę, wypełniającą całą 

ramkę. Efekt wygląda następująco: 

 

 

Rysunek 20. Rendering poprawionej struktury ramek. 
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Widzimy tutaj, iż obrazek został wyświetlony w całości, natomiast 

nadmiarowe piksele zostały zużyte na górny margines, z którego 

zagospodarowaniem nie powinno być już poważniejszych problemów. 

 

2.6. Filtry 

 

Filtry zostały wprowadzone przez Microsoft w wersji 4.0 przeglądarki 

Internet Explorer i są sukcesywnie dopracowywane w kolejnych dwóch jej edycjach. 

Ich głównym zadaniem jest po prostu zwiększenie wizualnej atrakcyjności stron 

WWW poprzez udostępnienie wielu przekształceń, jakie można nakładać na obrazki i 

inne elementy. 

Filtry dzielą się na dwie grupy: 

- statyczne, nakładane na obiekty. Umożliwiają programowe generowanie 

np. cienia, rozmycia bądź zmianę przezroczystości, 

- przejściowe46, które umożliwiają efektowną zmianę jednego stanu 

obiektu w drugi, podobnie jak np. efekty stosowane przy zmianie slajdów 

w programach do tworzenia prezentacji47. 

Filtry jako takie są elementami CSS, i podaje się je w następujący sposób: 

 
<... style="filter:alpha(opacity=60)"...> 

 

Taki zapis spowoduje, że obiekt (np. obrazek) zostanie pokazany z 

przezroczystością równą 60%. 

Filtry przejściowe mają analogiczny zapis: 

 
<... style="filter:blendTrans(duration=0.25)"...> 

 

                                            
46 ang. transitional. 
47 Należy zauważyć, że Microsoft posunął się tutaj aż do udostępnienia różnorakich efektów 

korzystających z Direct 3D. 
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Jak łatwo się domyślić jednak, filtry te działają tylko i wyłącznie w 

przeglądarce Internet Explorer48. Przystosowanie ich do innych przeglądarek będzie 

w większości przypadków czasochłonne i nieopłacalne. W przypadku prostszych 

filtrów można przygotować specjalne wersje obrazków, dla bardziej złożonych 

zastąpić je np. apletami Java. Sposób działania zależy tylko i wyłącznie od tego, do 

czego filtry są wykorzystane.  

 

 

2.7. Tagi właściwe tylko dla konkretnych przeglądarek 

 

Tak, jak wspomnieliśmy w pierwszym rozdziale, czołowi producenci 

przeglądarek często wyposażali je w nowe, wymyślone przez siebie tagi, które były 

nieobecne w konkurencyjnych produktach. Ponieważ w profesjonalnym serwisie nie 

można sobie pozwolić na to, żeby strona była widoczna poprawnie jedynie w 

niektórych przeglądarkach, należy w przypadku tych tagów wymyślić alternatywne 

rozwiązania, najlepiej jak najbardziej zbliżone funkcjonalnie do działania 

„oryginału”. Poniżej przedstawimy przykłady takich tagów i sposoby ich 

zastępowania. 

 

2.7.1. Tag <marquee> 

Tag ten został wprowadzony przez Microsoft Corporation w wersji 2.0 

przeglądarki Internet Explorer. Jego funkcja jest czysto dekoracyjna – powoduje on 

wyświetlenie animowanego, przesuwającego się w zadanym prostokącie i w 

zadanym kierunku napisu.  

W innych przeglądarkach można go zastąpić na co najmniej trzy sposoby: 

                                            
48 Microsoft zabezpieczył się przed ewentualnymi pretensjami w dość prosty, aczkolwiek dość 

niepokojący sposób – na jego stronie filtry były od początku deklarowane jako r o z s z e r z e n i e  

standardu HTML. 
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- zwykłym tekstem; z tagu <marquee> możemy pobrać szerokość oraz 

wysokość prostokąta i stworzyć jego odpowiednik albo za pomocą 

odpowiednio sformatowanej tabeli, albo w DHTML za pomocą elementu 

typu <div>. Stworzona w ten sposób konstrukcja nie będzie niestety 

animowana, tak więc w wypadku dużej ilości tekstu staniemy przed 

problemem konieczności jego obcięcia bądź też zwiększenia rozmiaru 

prostokąta, 

- elementem <div> (bądź pokrewnym) animowanym za pomocą JavaScript. 

Stworzenie skryptu będzie wymagało nieco wysiłku, jednak odpowiednio 

napisany może nam zastąpić tag <marquee> ze stuprocentową 

skutecznością, 

- specjalnym apletem Java, dzięki któremu również można stworzyć 

dokładną replikę tagu <marquee>. 

Dwa ostatnie rozwiązania jednak wydają się już być przerostem formy nad 

treścią – tego typu protezy tagu <marquee> będą od niego kilkunastokrotnie dłuższe i 

zamiast tracić czas na ich tworzenie warto się zastanowić, czy obecność tego 

kontrowersyjnego tagu w naszej witrynie jest rzeczywiście konieczna. 

Podamy jednak przykład zastąpienia <marquee> dla pierwszego przypadku. 

Mając tag postaci: 

 
<marquee align=top bgcolor=#cfcfcf width=40% height=40%> 
To jest test tagu marquee. 
</marquee> 

 

Zastępcza konstrukcja będzie wyglądała następująco (kursywą zaznaczono 

parametry odpowiadające tym z powyższego przykładu: 

 
<table cellpadding=0 cellspacing=0 width=40% height=40%> 
<tr><td bgcolor=#cfcfcf align=center valign=top> 
    To jest test tagu marquee. 
</td></tr></table> 

 



Marcin Wichary, "Różnice w renderingu witryn WWW w konkurencyjnych przeglądarkach i sposoby ich niwelowania" 

 

 

50

2.7.2. Tag <multicol> 

Tag <multicol> jest z kolei obsługiwany jedynie przez przeglądarki 

Netscape Navigator. Pozwala on na automatyczne podzielenie tekstu na szpalty o 

jednakowej szerokości. Podawanymi parametrami są: ilość szpalt (cols), szerokość 

całej struktury (width) oraz odstęp pomiędzy kolumnami (gutter). 

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do mało przydatnego tagu 

<marquee>, <multicol> bywa niezwykle użyteczny, w przyjemny dla oka sposób 

formatując większe akapity tekstu49. Znalezienie jego odpowiednika dla Internet 

Explorera nie jest łatwe, aczkolwiek możliwe. 

Załóżmy, iż mamy kod HTML następującej postaci: 

 
<multicol width=80% cols=3 gutter=50> 
    This is the record that we fans have been waiting for: the collection that 
    finally pulls together all those great songs tucked away on b-sides, 
    (...) 
    tunes and rhythms that make you want to find out more. So it was agreed, 
    one March night in Chelsea, to talk through 'Alternative' song by song... 
</multicol> 

 

Możemy go z dużym przybliżeniem zastąpić następującą strukturą: 

 
<table width=80% cellpadding=0 cellspacing=0> 
<tr><td valign=top> 
    This is the record that we fans have been waiting for: the collection that 
    finally pulls together all those great songs tucked away on b-sides, 
    (...) 
</td><td width=50></td><td valign=top> 
    headmasters, boys and pets. They will make you laugh, cry, dance  
    and complain - maybe all at once. They will make you want to read 
    (...) 
</td><td width=50></td><td valign=top> 
    hand everything over to the remixer. These songs are  
    also a potted history of club music over 
    (...) 
</td></tr></table> 

 

                                            
49 Ludzkiemu oku łatwiej czytać węższy, podzielony na szpalty tekst niż rozlany na całą szerokość 

strony. 
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Szerokość (parametr width) możemy przenieść bezpośrednio z tagu 

<multicol>. Określający margines parametr gutter możemy zastąpić pustymi 

kolumnami o tym samym rozmiarze (niestety, niemożliwe jest skorzystanie z 

parametrów tabeli cellpadding i cellspacing, gdyż wprowadziłyby one 

niepotrzebne marginesy). Największą przeszkodą będzie jednak fakt, iż w tym 

wypadku to my będziemy musieli w jakiś sposób podzielić tekst na szpalty. 

Najprostszym rozwiązaniem będzie chyba podzielenie go na fragmenty o równej 

długości (oczywiście uważając na to, aby nie przeciąć żadnego słowa w środku), 

chociaż i ono może nam nastręczyć sporych trudności w implementacji50. Dobry 

algorytm pozwoli nam jednak uzyskać rezultat praktycznie identyczny z 

„oryginałem”: 

 

 

Rysunek 21. Tag <multicol> i jego imitacja w Internet Explorerze. 

 

2.8. Elementy graficzne 

 

W poprzednich rozdziałach skupiliśmy się głównie na różnicach w 

renderingu dla dwóch najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorera w wersji 

od 4.0 w górę i Netscape Navigatora w wersji 4.x. Należy jednak pamiętać także i o 

przeglądarkach innych typów. 

                                            
50 Nie bez powodu mechanizmy przenoszenia słów i dzielenia oraz formatowania tekstu są jednymi z 

najbardziej skomplikowanych algorytmów w oprogramowaniu DTP. 
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Mając na uwadze przeglądarki tekstowe typu Lynx czy Links, powinniśmy 

zadbać o to, aby wszystkie obrazki miały podany alternatywny opis tekstowy (za 

pomocą <img alt="Opis">), ponieważ w przeciwnym wypadku ich obecność nie 

będzie w żaden sposób zaznaczona.  

Jeśli nasza witryna jest zbudowana w oparciu o ramki, należy pamiętać, iż 

wprawdzie przeglądarka Links je obsługuje, jednak dużo bardziej popularny Lynx 

tylko rozpoznaje, należy więc zadbać przynajmniej o skromny substytut tego, co w 

ramkach innych od głównej się znajduje (zamiast np. menu w zewnętrznej ramce 

stwórzmy stopkę z tą samą zawartością doklejaną do dołu każdej strony). 

Kontrowersyjna Opera jak i wcześniejsze od 4.0 wersje IE oraz NN nie 

uwzględniają obsługi tła w tabelach, które jest bardzo często wykorzystywane przy 

tworzeniu wyglądu witryny. W tym wypadku również należałoby zadbać o jakąś 

alternatywę.



  
 

 

3. Zastosowanie w praktyce 

 

W ostatnim rozdziale omówimy praktyczne zastosowanie podanych wyżej 

informacji na przykładzie dwóch serwisów internetowych. 

Pierwszym z nich będzie USS Solaris (http://www.startrek.pl), obecna 

już ponad półtora roku w sieci strona, będąca najobszerniejszą i najczęściej 

odwiedzaną witryną dotyczącą Star Trek w Polsce. Wyposażony w wiele informacji i 

bogate bazy danych oraz korzystający z  zaawansowanych technologii (cookies, 

WAP, DHTML) serwis obejrzało już prawie 200 tysięcy gości od czasu jego 

uruchomienia. 

Drugim serwisem jest dużo młodsza strona 10 years of Being Boring 

(http://www.10yearsofbeingboring.com), uruchomiona w październiku 2000 roku, 

traktująca o utworze "Being Boring" zespołu Pet Shop Boys. Na ponad stu stronach 

wykorzystano m.in. technologię Flash, skrypty JavaScript oraz filtry. 

Oba serwisy działają w oparciu o serwer HTTP Apache uruchomiony pod 

systemem Linux. Wszystkie obsługiwane są w całości przez system skryptów CGI 

pisanych w języku C++, którego jednym z podstawowych zadań jest jak 

najwierniejsze dopasowanie wyglądu strony do stosowanej przez oglądającego 

przeglądarki. Serwisy działają prawidłowo w większości używanych aktualnie 

browserów, począwszy od tekstowego Lynxa, po Operę, aż do najnowszych wersji 

Netscape Navigatora oraz Internet Explorera. 
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3.1. Rozpoznawanie przeglądarki 

 

Najważniejszym i kluczowym dla dalszego obrabiania strony HTML etapem 

jest prawidłowe rozpoznanie przeglądarki, z której korzysta użytkownik. 

Wykorzystano tutaj metodę omówioną w rozdziale 1.4.4. Jak łatwo się domyślić, 

również i tutaj zachowanie się przeglądarek nie zostało ustandaryzowane51, tak więc 

obok dość skomplikowanego czasami rozpoznania właściwego browsera należało 

także odpowiednio przygotować skrypt na kolejne wersje. 

 

W skrypcie za przeglądarkę odpowiada obiekt o nazwie BROWSER. Składa się 

on z kilku pól: 

- Type – odpowiadającego za rodzaj przeglądarki, a właściwie jej 

przynależność do jednej z kilku predefiniowanych grup 

(zadeklarowanych jako stałe), 

- AdvType – bardziej konkretny typ przyglądarki, 

- capXXX – opisujący możliwości przeglądarki, takie jak np. obsługa CSS. 

 

Dzięki tym polom skrypt CGI będzie mógł dostać precyzyjne i szczegółowe 

informacje na temat przeglądarki i jej możliwości: 
const int btOld      = 0;   // stara/nieznana przegladarka 
const int btText     = 1;   // przegladarka tekstowa 
const int btIE3      = 2;   // Internet Explorer 3.x 
const int btNN3      = 3;   // Netscape Navigator 3.x 
const int btOpera3   = 4;   // Opera 3.x 
const int btOpera4   = 5;   // Opera 4.x 
const int btIE4      = 6;   // Internet Explorer 4.x 
const int btNN4      = 7;   // Netscape Navigator 4.x 
const int btTeleport = 8;   // Teleport lub inny program do sciagania 
 
const int abtOld      = 0;  // stara/nieznana przegladarka 
const int abtLynx     = 1;  // przegladarka tekstowa Lynx 
const int abtIE3      = 2;  // Internet Explorer 3.x 
const int abtIE4      = 3;  // Internet Explorer 4.x 
const int abtIE5      = 4;  // Internet Explorer 5.0x 
const int abtIE55     = 5;  // Internet Explorer 5.5x 
const int abtNN3      = 6;  // Netscape Navigator 3.x 
const int abtNN4      = 7;  // Netscape Navigator 4.x 

                                            
51 Jako ciekawostkę można na przykład podać fakt, iż pierwsze wersje Internet Explorera jawnie 

zgłaszały się jako... Netscape Navigator, aby uniknąć problemów z niekompatybilnością. 
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const int abtNN6      = 8;  // Netscape 6.x 
const int abtMozilla5 = 9;  // Mozilla 5.x 
const int abtOpera3   = 10; // Opera 3.x 
const int abtOpera4   = 11; // Opera 4.x 
const int abtAWeb3    = 12; // AWeb 3.x (przegladarka amigowa) 
const int abtIBrowse2 = 13; // IBrowse 2.x (przegladarka amigowa) 
const int abtVoyager3 = 14; // Voyager 3.x (przegladarka amigowa) 
 
struct BROWSER 
{ 
 int Type;   // typ przegladarki 
 int AdvType;             // zaawansowany typ przegladarki 
 
 char capPolishFonts;  // czy obsluguje polskie czcionki? 
 char capCSS;   // czy obsluguje CSS? 
 char capTableBk;  // czy obsluguje tlo w tabelach? 
 char capSimpleJS;  // czy obsluguje proste JavaScript? 
 char capAdvJS;   // czy obsluguje zaawansowane JavaScript? 
 char capMultilingualJS; // czy obsluguje miedzynarodowe znaki w JS? 
      char capFlash;               // czy obsluguje animacje w standardzie Flash? 
 
 BROWSER();                   // wykrywanie przegladarki 
} Browser; 

 

W jedynej metodzie obiektu, jego konstruktorze, następuje wykrycie 

przeglądarki. Na początku zakładany jest najgorszy możliwy scenariusz (typ btOld) i 

sprawdzane, czy istnieje zmienna środowiskowa HTTP_USER_AGENT, z której można 

odczytać rodzaj przeglądarki: 
BROWSER::BROWSER() 
{ 
 char * UserAgent; 
 
 Type=btOld;  
 AdvType=abtOld; 
      capCSS=capTableBk=capSimpleJS=capAdvJS=0; 
      capPolishFonts=capMultilingualJS=capFlash=0; 
 
 UserAgent=getenv("HTTP_USER_AGENT"); 
 if (UserAgent==NULL) return; 

 

Następnie badany jest odczytany ciąg znaków i na jej podstawie ustalany jest 

rodzaj przeglądarki. Warto zauważyć, iż przez brak przyjętego standardu jest to dość 

skomplikowany proces: 
 
 if (strncmp(UserAgent,"Mozilla/",8)==0) 
 { 
  if ((strstr(UserAgent,"Mozilla/2")!=NULL) ||  
     (strstr(UserAgent,"Mozilla/3")!=NULL)) 
  { 
   if (strstr(UserAgent,"MSIE")!=NULL)  
   {  
    Type=btIE3; AdvType=abtIE3;  
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   } else 
   if (strstr(UserAgent,"Opera")!=NULL)  
   {  
    Type=btOpera3; AdvType=abtOpera3;  
   } 
   else  
   {  
    Type=btNN3; AdvType=abtNN3;  
   } 
  } else 
  if (strstr(UserAgent,"Mozilla/4")!=NULL) 
  { 
   if (strstr(UserAgent,"MSIE")!=NULL)  
   {  
    Type=btIE4;  
    AdvType=abtIE4;  
    capMultilingualJS=1;  
    capFlash=1; 
 
    if (strstr(UserAgent,"MSIE 5.")!=NULL)  
    { 
     char * TempChar; 
 
     TempChar=strstr(UserAgent,"MSIE 5."); 
      
     if (* (TempChar+7)>='5')  
      AdvType=abtIE55;  
     else  
      AdvType=abtIE5; 
    } 
   } else 
   if (strstr(UserAgent,"Opera")!=NULL)  
   {  
    Type=btOpera4; AdvType=abtOpera4; 
   } else 
   if (strstr(UserAgent,"AmigaVoyager")!=NULL) 
   { 
    Type=btNN4; AdvType=abtVoyager3; 
   } else 
   if (strstr(UserAgent,"AmigaOS")!=NULL) 
   { 
    Type=btNN4; AdvType=abtIBrowse2; 
   } else  
   { 
    Type=btNN4; AdvType=abtNN4; capFlash=1; 
    if (strstr(UserAgent,"[pl]")!=NULL)  
                                 capMultilinguallJS=1; 
   } 
  } else 
  if (strstr(UserAgent,"Mozilla/5")!=NULL) 
  { 
   if (strstr(UserAgent,"Netscape6")!=NULL)  
   { 
    Type=btNN4; AdvType=abtNN6;  
   } else 
   { 
    Type=btNN4; AdvType=abtMozilla5; 
   } 
  } 
 } else 
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 if (strstr(UserAgent,"IBrowse/2")!=NULL) 
 { 
  Type=btNN4; AdvType=abtIBrowse2; 
 } else 
 if (strstr(UserAgent,"Lynx")!=NULL) 
 { 
  Type=btText; AdvType=abtLynx; 
 } else 
 if (strstr(UserAgent,"Amiga-AWeb/3")!=NULL) 
 { 
  Type=btNN4; AdvType=abtAWeb3; 
 } else 
 if (strstr(UserAgent,"Teleport Pro")!=NULL) 
 { 
  Type=btTeleport;  
 } else 
 if (strstr(UserAgent,"WebCopier")!=NULL) 
 { 
  Type=btTeleport; 
 } 
 } else 
 if (strstr(UserAgent,"WebZIP")!=NULL) 
 { 
  Type=btTeleport; 
 } 

 

Ostatnim krokiem jest ustawienie zmiennych odpowiadających za 

możliwości przeglądarki, takie jak np. obsługa CSS, czy polskich liter: 
 if (Type==btOld) Type=btNN3; 
 
 capCSS=(Type==btIE4) || (Type==btNN4) || (Type==btOpera4); 
 capTableBk=(Type==btIE3) || (Type==btIE4) || (Type==btNN4); 
 capSimpleJS=(Type==btIE4) || (Type==btNN4) || (Type==btOpera4); 
 capAdvJS=(Type==btIE4) || (Type==btNN4); 
 
 capPolishFonts=!((Type==btText) || (Type==btIE3) ||  
                     (Type==btOpera3) || (Type==btOpera4)); 
 
 switch (AdvType) 
 { 
  case abtVoyager3: capCSS=0; capTableBk=0; break; 
  case abtIBrowse2: capCSS=0; break; 
  case abtAWeb3: capCSS=0; break; 
 } 
} 

 

3.2. Tryby renderowania 

 

W świetle przedstawionych w drugim rozdziale faktów, w systemie skryptów 

konieczne jest informowanie parsera kodu HTML o specjalnym znaczeniu 

niektórych fragmentów kodu. Przykładowo, jeden fragment powinien być 
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pokazywany tylko dla przeglądarek Internet Explorer w wersji 4.0, inny tylko dla 

tych nie obsługujących JavaScript itd. itp. 

Dokonuje się tego przy użyciu trybów renderowania. Jeżeli w kodzie HTML 

umieścimy linijkę rozpoczynającą się od dwóch dwukropków (::) będzie to 

oznaczało, że zmieniamy tryb renderowania na inny, opisany po dwukropku. 

Algorytm renderujący porównuje tryb z możliwościami przeglądarki i konfiguracją i 

dokonuje wyboru, czy powinien wyświetlać dany fragment kodu. Dostępne są 

następujące tryby: 

 

Tablica 3. Tryby renderowania i ich znaczenie. 

Tryb Opis 

rmAlways Tekst jest zawsze renderowany (wartość domyślna). 
rmNever Tekst nie jest nigdy renderowany (przydatne w 

wypadku, gdy chcemy czasowo wyłączyć jakąś część 
strony). 

  
rmPreloadingButtons Wczytywanie przycisków. 
rmPreloadingDescriptions Wczytywanie opisów. 
rmPreloadingNav Wczytywanie przycisków nawigacyjnych. 
rmPreloadingLinks Wczytywanie linków. 
 (powyższe cztery tryby oznaczają wykraczające poza 

zakres tej pracy zautomatyzowane czynności 
polegające na wczytywaniu pewnych stałych 
elementów serwisu, jak np. animowanych 
przycisków) 

  
rmIgnoreAllTags Ignorowanie wszelkich tagów. Przydatne np., jeśli 

chcemy wysłać kopię strony przez e-mail. 
rmPreserveAllTags Zachowywanie wszelkich tagów. Pomijając już 

opisane zastępowanie tagów ich odpowiednikami dla 
niektórych przeglądarek, system skryptów jest 
rozbudowany tak, aby automatycznie uzupełniać 
niektóre tagi pewnymi parametrami. 

  
rmIE3 Tylko przeglądarka Internet Explorer 3. 
rmIE4 Tylko przeglądarka Internet Explorer 4 lub lepsza. 
rmNN3 Tylko przeglądarka Netscape Navigator 3. 



Marcin Wichary, "Różnice w renderingu witryn WWW w konkurencyjnych przeglądarkach i sposoby ich niwelowania" 

 

 

59

rmNN4 Tylko przeglądarka Netscape Navigator 4 lub lepsza. 
rmOpera Tylko przeglądarka Opera. 
rmText Tylko przeglądarka tekstowa. 
  
rmNoJS Tylko przeglądarka nie obsługująca JavaScript. 
rmSimpleJS Tylko przeglądarka obsługująca proste konstrukcje 

JavaScript. 
rmAdvJS Tylko przeglądarka wyposażona w bogatą 

implementację JavaScript. 
  
rmNoFlash Tylko przeglądarka nie obsługująca Flash. 
rmFlash Tylko przeglądarka obsługująca Flash. 
  
rmTableBk Tylko przeglądarka umożliwiająca wypełnianie tabeli 

tłem. 
rmCSS Tylko przeglądarka obsługująca CSS. 
  
rmPrint Oznacza, że strona jest w trybie „dla druku”; system 

skryptów umożliwia pokazanie każdej strony w wersji 
dla druku z czarnymi napisami na białym tle i 
możliwe jak najmniejszą liczbą elementów 
graficznych. 

 

3.3. Renderowanie 

 

Oto funkcja out służąca do renderowania kodu HTML. Na wejściu podaje 

się jej zmienną zawierającą kod, która zostaje dopisana do zmiennej HTMLOutput albo 

wypuszczona na standardowe wyjście. 
void out(const char * Text) 
{ 
 char Temp[5000],Tag[5000]; 
 long i; 
  
 char InTag = 0; 
 char InEntity = 0; 
 char TempChar[2] = {0,0}; 

 

Najpierw należy się upewnić, czy podana linijka nie jest linijką zmiany kodu: 
 if (strncmp(Text,"::",2)==0) Renderer.GetModeFromLine(Text);  
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 else 
 switch (Renderer.Mode) 
 { 
 case rmNever: 
  break; 

 

Jeśli nie, możemy przystąpić do renderowania tekstu. Funkcja rozpoznaje, 

czy aktualnie znajduje się wewnątrz tagu, jeśli tak, to "zbiera" jego zawartość do 

innej zmiennej tekstowej, aby następnie podesłać ją do procedury ProcessTag: 

 default: 
  if (Renderer.ShouldRender) 
  { 
   strcpy(Temp,Text); 
 
   if (!Renderer.JS) 
   { 
    for (i=0;(unsigned)i<strlen(Temp);i++) 
    if (Temp[i]=='<')  
    {  
     if (InTag==0) Tag[0]=0;  
     else  
     { 
      TempChar[0]=Temp[i]; 
                                        strcat(Tag,TempChar); 
     } 
     InTag++;  
    } else 
    if (Temp[i]=='>')  
    {  
     InTag--; 
     if (InTag==0)  
     { 
      if (Tag) ProcessTag(Tag,Output); 
     } else 
     { 
      TempChar[0]=Temp[i];  
                      strcat(Tag,TempChar); 
     } 
    } else 
    if (!InTag)  
    {  
     TempChar[0]=Temp[i];  
     strcat(Output,TempChar);  
    } 
    else 
    if (InTag)  

                                    {  
        TempChar[0]=Temp[i];  

                strcat(Tag,TempChar);  
    } 
   } else 
   { 
    strcat(Output,Temp); 
   } 
  } 
  break; 
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 } 
 
 if (HTMLOutput==NULL) cout << Output; else strcat(HTMLOutput,Output); 
 Output[0]=0; 
} 

 

Funkcję możemy wywołać w następujący sposób: 
FILE * File=fopen("test.html","r"); 
if (File!=NULL) 
{ 
   while (!feof(File)) 
   { 
  if (fgetscut(Text,950,File)!=NULL) 
  { 
   out(Text); endl(); 
  } 
  } 
} 
fclose(File); 

 

 

3.4. Obsługa obrazków 

 

Aby prawidłowo obsługiwać obrazki na wszystkich możliwych platformach, 

należy zadbać o dwie rzeczy.  

Po pierwsze, należy stworzyć alternatywę dla nich w przypadku przeglądarek 

tekstowych poprzez zastosowanie opisów tekstowych obrazków (parametr alt). 

Takie opisy są przydatne także w przypadku środowisk graficznych – przed 

wczytaniem się obrazka odwiedzający może już zgrubsza poznać jego wygląd, a 

ponadto opis może nieść ze sobą dodatkowe przydatne informacje. 

Po drugie, HTML umożliwia podanie rozmiarów obrazka w postaci 

parametrów width i height tagu <img>. Zazwyczaj są one stosowane jedynie, jeśli 

chce się wymusić inne niż standardowe rozmiary. Jednak podanie standardowych 

rozmiarów przyspiesza i ułatwia rendering – przeglądarka wie już, ile miejsca na 

ekranie zagospodarować, zanim jeszcze wczyta dany obrazek. 

Powstaje jednak problem: ręczne wpisywanie rozmiarów każdego obrazka 

jest męczące, tak samo jak podawanie opisów – szczególnie, jeśli jeden obrazek jest 

wielokrotnie wykorzystywany na różnych stronach. 
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W naszym systemie skryptów poradziliśmy sobie z tym w następujący 

sposób: w każdym katalogu możemy umieścić standardowy52 plik descript.ion 

zawierający opisy znajdujących się tam obrazków. Skrypty CGI sprawdzają, czy 

dany obrazek posiada opis i automatycznie generują odpowiedni tag alt. Ma to tę 

zaletę, że podawanie opisów jest intuicyjne i wygodne (nie trzeba do tego wgłębiać 

się w kod HTML) i dla jednego obrazka jego opis wystarczy podać tylko raz. 

Jeśli chodzi o podanie rozmiarów obrazka, zostało to całkowicie 

zautomatyzowane – w razie potrzeby są one pobierane bezpośrednio z pliku 

graficznego i uzupełniane bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji webmastera. 

Do przeczytania opisu służy funkcja GetDescription: 

char GetDescription(char * Filename,char * Desc) 
{ 
 char Short1[500],Short2[500],Short3[500];  // zmienne pomocnicze 
 char * TmpCh;     // zmienna pomocnicza 
 int Len;     // dlugosc nazwy pliku 
 FILE * File; 
 
 strcpy(Short2,Filename); 
 TmpCh=strrchr(Short2,'/');  
 if (TmpCh!=NULL)  
 { 
  strcpy(Short1,TmpCh+1); 
  (* (TmpCh+1))=0; 
 } 
 strcat(Short2,"descript.ion"); 
 
 Len=strlen(Short1); 
 strENlwr(Short1); 
 
 File=fopen(Short2,"r"); 
 if (File!=NULL) 
 { 
  while (!feof(File)) 
  { 
   if (fgetscut(Short2,500,File)!=NULL) 
   if (strchr(Short2,' ')!=NULL) 
   { 
    strcpy(Short3,Short2); 
    strENlwr(Short2); 
    if (strncmp(Short1,Short2,Len)==0) 
    { 
     strcpy(Desc,strchr(Short3,' ')+1); 
     fclose(File); 
     return(1); 
    } 
   } 
  } 
  fclose(File); 

                                            
52 Obsługiwany chociażby przez wiele klientów FTP i programów narzędziowych. 
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 } 
 return(0); 
} 

 

Jej zasada działania jest prosta – po podaniu nazwy pliku (zmienna 

Filename) sprawdza, czy w odpowiednim katalogu obecny jest plik descript.ion, a 

następnie poszukuje w nim nazwy podanego pliku. Jeśli ta zostanie odnaleziona, 

wypełniana jest zmienna Desc i zwracana prawda, w przeciwnym wypadku – fałsz. 

 

Do przeczytania rozmiarów obrazka służy natomiast funkcja 

GetDimensionsAndSize, która obsługuje oba popularne standardy grafiki używane na 

stronach WWW (JPEG i GIF): 
char GetDimensionsAndSize(char * Filename,long * Size,int * Width,int * Height) 
{ 
 FILE * File; 
 long CurPos=0; 
 
 File=fopen(Filename,"rb"); 
 FileError=0; 
 
 if (File==NULL) return(0); 
 
 * Size=(FileLength(File)+512)/1024; 
 
 if (strstr(Filename,".gif")!=NULL) 
 { 
  * Width=Get(File,0x06)+(Get(File,0x07) << 8); 
  * Height=Get(File,0x08)+(Get(File,0x09) << 8); 
 } else 
 if (strstr(Filename,".jpg")!=NULL) 
 while (CurPos<FileLength(File)) 
 { 
  if (Get(File,CurPos)!=0xff) break; 
  if (Get(File,CurPos+1)==0xd9) break; 
  if ((Get(File,CurPos+1)==0xc0) || (Get(File,CurPos+1)==0xc2)) 
  { 
   * Width=Get(File,CurPos+8)+(Get(File,CurPos+7) << 8); 
   * Height=Get(File,CurPos+6)+(Get(File,CurPos+5) << 8); 
   break; 
  } 
 
  if (Get(File,CurPos+1)==0xd8) CurPos+=2; 
  else 
   CurPos+=2+Get(File,CurPos+3)+(Get(File,CurPos+2) << 8); 
 } 
 fclose(File); 
 
 return(!FileError); 
} 
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Funkcja w zależności od rodzaju pliku czyta z jego nagłówka w odpowiedni 

sposób wymiary – do ich pełnego zrozumienia konieczne będzie zapoznanie się ze 

specyfikacją standardów GIF i JPEG53. W przypadku powodzenia, wypełniane są 

zmienne Width, Height oraz Size (ta ostatnia wielkością pliku w kilobajtach) i 

zwracana prawda, w przeciwnym wypadku funkcja zwraca fałsz.  

A oto fragment procedury ProcessTag, korzystający z podanych wyżej 

funkcji: 
char * TmpCh; 
char Found=0; 
 
TmpCh=strstr(Tag,"src="); 
 
if (TmpCh!=NULL) 
{ 
 TmpCh+=4; 
 if ((* TmpCh)=='\'') TmpCh++; 
 if ((* TmpCh)=='\"') TmpCh++; 
 strcpy(Short1,TmpCh); 
 
 TmpCh=strchr(Short1,'\''); if (TmpCh!=NULL) (* TmpCh)=0; 
 TmpCh=strchr(Short1,'\"'); if (TmpCh!=NULL) (* TmpCh)=0; 
 
 Found=GetDescription(Short1,Short2); 
} 

 

Powyższe linijki miały na celu znalezienie opisu do danego obrazka. 

Następnie należy dodać go do HTML, wraz z wysokością oraz szerokością: 
if (Browser.Type!=btText) 
{ 
 bool Dbl; 
 strcat(Output,"<"); strcat(Output,Tag); 
 if (Found) 
 { 
  Dbl=strchr(Short2,'\"')!=NULL; 
  if (Dbl) strcat(Output," alt='"); else strcat(Output," alt=\""); 
 
  if (Short2[0]=='!') strcat(Output,&Short2[1]);  
     else strcat(Output,Short2); 
 
  if (Dbl) strcat(Output,"'"); else strcat(Output,"\""); 
 } 
 
 long PSize; 
 int PWidth,PHeight; 
 
 if (GetDimensionsAndSize(Short1,&PSize,&PWidth,&PHeight)) 
 { 

                                            
53 Można to zrobić na stronie gazety PCkurier, w dziale "Dla praktyków" (http://www.pckurier.pl) 
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       if ((strstr(Tag,"width=")==NULL) && (strstr(Tag,"height=")==NULL)) 
  { 
   strcat(Output," width="); 
   itoa(PWidth,Temp3,10); 
   strcat(Output,Temp3); 
   strcat(Output," height="); 
   itoa(PHeight,Temp3,10); 
   strcat(Output,Temp3); 
  } 
 } 
  
  strcat(Output,">"); 
} else 

 

Jeśli natomiast użytkownik korzysta z tekstowej przeglądarki, należy obrazek 

zastąpić jego tekstowym odpowiednikiem: 
{ 
 if (Found) 
 { 
  strcat(Output,"["); 
  strcat(Output,Short2); 
  strcat(Output,"]"); 
 } 
} 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Podsumowanie 

 

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy historię rozwoju HTML i 

przeglądarek oraz narastające już od 10 lat kłopoty ze stworzeniem jednego 

wspólnego, akceptowanego przez wszystkich standardu. Następnie przedstawiliśmy 

najczęściej występujące przy projektowaniu witryn WWW problemy oraz sposoby 

na ich uniknięcie. W ostatnim rozdziale natomiast przedstawiono fragmenty 

istniejącego już, działającego i sprawdzającego się systemu, w którym 

zaimplementowano te i inne algorytmy dostosowania zapisu HTML do konkretnej 

przeglądarki tak, aby w każdej wyglądała ona jak najbardziej podobnie i zgodnie z 

życzeniem webmastera. 

Opisany system można rozszerzyć o wiele innych funkcji, czyniąc z niego 

rozbudowany parser kodu HTML, obsługujący m.in. personalizację witryny 

(dopasowanie jej wyglądu i zawartości do preferencji użytkownika), katalogowanie 

stron i całej zawartości serwisu (zdjęcia, pliki) oraz wiele innych rzeczy. Część z nich 

jest już wprowadzona w systemie obsługującym wymienione na początku trzeciego 

rozdziału, istniejące już w sieci serwisy. 

Można również pomyśleć nad jeszcze większym zintegrowaniem systemu z 

serwerem WWW, na przykład zainstalowaniem go jako wewnętrznego modułu 

linuksowego serwera Apache, co na pewno zaowocowałoby większą szybkością i 

dokładniejszym połączeniem z innymi funkcjami serwera. 

Niestety, opisany w pierwszym rozdziale rozziew pomiędzy specyfikacjami 

(rekomendacjami) a implementacją obsługi HTML najprawdopodobniej nie 

zakończy się zbyt szybko. Nawet tak chwalony i szumnie zapowiadany engine Gecko 

wbudowany w najnowszą przeglądarkę Netscape 6 nie uchronił się przed wieloma 
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niekompatybilnościami z zaleceniami W3C dotyczącymi HTML i DOM. Z ogłoszeń 

i działań Microsoftu wynika, iż nieprędko doczekamy się też zapewne zgodnej z nimi 

wersji Internet Explorera. 

„Protezy”, czy to proste w postaci separacji niektórych podstron, czy tak 

zaawansowane, jak przedstawiony system skryptów CGI, będą więc jeszcze przez 

dłuższy czas potrzebne. 
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Aneks. Strony WWW 

 

• National Center for Supercomputing Applications, producent 

przeglądarki Mosaic i twórca standardu CGI:  
http://www.ncsa.uiuc.edu 

• Netscape Communications Corp, producent przeglądarki Netscape 

Navigator:  

http://www.netscape.com 

• Microsoft Corporation, producent przeglądarki Internet Explorer:  
http://www.microsoft.com 

• Opera Software, producent przeglądarki Opera:  
http://www.opera.com 

• World Wide Web Consortium, stowarzyszenie rekomendujące 

standardy wykorzystywane w sieci WWW:  
http://www.w3.org 


