
Wprowadzenie do budowy aplikacji 
internetowych



Aplikacja internetowa = program działający w
środowisku przeglądarki internetowej.

Aplikacje i/lub dynamiczne strony internetowe:
➢Reagują na zmieniające się parametry (pora dnia, 

wersja przeglądarki)

➢Dysponują własną pamięcią (sklepy internetowe, 
spersonalizowane wiadomości itp.)

➢Umożliwiają wyszukiwanie informacji, wysyłanie 
komentarzy, filtrowanie

➢Często posiadają interfejs administracyjny



Zalety

 Brak skomplikowanych 
procedur instalacji i 
wdrażania.

 Małe (lub całkiem brak) 
wymogi odnośnie 
przestrzeni dyskowej i/lub 
sprzętu.

 Łatwe do aktualizacji.

 Dobra integracja z 
pozostałymi aplikacjami.

 Wieloplatformowość .

Wady

 Kompatybilność
z różnymi 
przeglądarkami 
i standardami.

 Zależność od szybkości 
i niezawodności łącza 
internetowego oraz 
serwera.

 Brak prywatności 
użytkowników.



Koncepcje tworzenia stron:

 Ramki – stworzone by ułatwić tworzenie stron 
zawierających powtarzające się elementy –
menu, nagłówek, stopka
◦ Jak strona się w całości nie mieści na ekranie może 

zostać „ucięta” jej część np. menu.

◦ Zła indeksacja przez boty.

◦ Trudności z wydrukiem.

◦ Strona wyświetla cały czas stały adres.



Koncepcje tworzenia stron c.d:

 Tabele – stworzone do prezentowania danych 
tabelarycznych… ale przecież można nie 
wyświetlać obramowania i używać do 
pozycjonowania elementów strony…
◦ Śmietnik zamiast kodu.
◦ Często występowała tabelka w tabelce osadzona w… 

tabelce.
◦ Trudności w odbiorze stron przez osoby niedowidzące 

(Text-To-Speech)
◦ Strona wyświetla się po pobraniu wszystkich elementów.



 Elementy blokowe 
DIV – pozwalają 
podzielić logicznie 
strukturę strony. 

Wzorzec dla układu 
dwukolumnowego 
jest następujący:





 Pozycjonowanie absolutne?
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 Lepiej przez pływanie (ang. floating).
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Głównie to kwestia gustu ale…

Dynamiczny sprawia więcej trudności z rozmieszczeniem
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 Nie należy stosować samych grafik jako 
przycisków do menu! Dlaczego?
◦ Brak skalowalności

◦ Problem dla osób niedowidzących

◦ Problem w przypadku użytkowników telefonów 
komórkowych z wyłączonym pobieraniem 
obrazków.

 Jak zrobić funkcjonalne menu nie używając 
edytora grafiki? Użyj list <ul> z CSSem.



Parę linijek kodu i…

…mamy funkcjonalne menu



 Bo właściwe rozplanowanie elementów aplikacji 
wpływa nie tylko na komfort jej użytkowania, ale 
ułatwia wprowadzanie zmian w przyszłości.

 Co się dzieje jeśli zapomnimy przetestować 
aplikację internetową pod różnymi 
środowiskami/przeglądarkami?

Wtedy może trafić do takiego rankingu
https://arturjablonski.com/8-najbrzydszych-
stron-firmowych/

https://arturjablonski.com/8-najbrzydszych-stron-firmowych/


PHPStorm
https://www.jetbrains.com/student/



http://validator.w3.org



https://www.browserling.com/



Narzędzia dla developerów Chrome



http://colorexplorer.com



https://www.colorzilla.com/gradient-editor/



https://www.layoutit.com/



Aby to zweryfikować… wejdź na stronę 
http://erkie.github.io/ i sprawdź jej możliwości…

Możesz również dodać ją w odpowiedni sposób do 
zakładek i sprawdzić zastosowanie skryptu np. na 
stronie www.us.edu.pl.

A po co robić Bloga?
https://innpoland.pl/125979,milion-zlotych-po-nic-

serwisy-internetowe-za-fundusze-unijne-dzialaja-
krotko-i-bez-polotu

No to zaczynamy naukę! 

http://erkie.github.io/
http://www.us.edu.pl/
https://innpoland.pl/125979,milion-zlotych-po-nic-serwisy-internetowe-za-fundusze-unijne-dzialaja-krotko-i-bez-polotu

