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HTML W WIDGETACH
I INNYCH CZĘŚCIACH BLOGA

W jaki sposób rozwinąć blog
za pomocą kodu HTML?

Urok korzystania z systemu WordPress polega w du�ej mierze na tym, �e mo�esz
osi�gn�� wiele bez podawania cho�by jednej linii kodu. Miliony wspania�ych blogów
powsta�y i funkcjonuj� w sieci dlatego, �e WordPress i inne tego typu aplikacje
zdejmuj� z autorów obowi�zek dbania o techniczn� stron� witryny.

Jednak w pewnym momencie mo�esz odczu� potrzeb� odrzucenia pi�y i hebla na rzecz
bardziej zaawansowanych narz�dzi. System WordPress zosta� zaprojektowany
z najwy�sz� dba�o�ci� o szczegó�y w taki sposób, by pozwoli� Ci mo�liwie d�ugo
obchodzi� si� bez skomplikowanej wiedzy informatycznej, a w chwili gdy bardziej
z�o�one rozwi�zania oka�� si� konieczne, poda� Ci podstawowy zakres znaczników,
który jednak pozwoli osi�gn�� wszystkie zamierzone cele.

Pierwszym i najprostszym z zaawansowanych narz�dzi oferowanych przez WordPress
jest funkcja umo�liwiaj�ca stosowanie kodu HTML, podstawowego j�zyka sieci.
Skrót HTML pochodzi od angielskiej nazwy Hypertext Markup Language (hipertekstowy
j�zyk znaczników). Znaczniki kodu HTML odpowiadaj� za wygl�d i zachowanie
si� poszczególnych elementów strony. Przez pierwsze kilka lat funkcjonowania
internetu, od jego powstania w 1989 roku, HTML by� jedynym narz�dziem, jakim
dysponowali�my.
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J�zyk HTML jest równie� interfejsem dla protoko�u HTTP (ang. Hypertext Transfer
Protocol — hipertekstowy protokó� przesy�u danych) odpowiedzialnego za regulacj�
pracy odno�ników i serwerów nazw. To w�a�nie HTML tworzy hiper��cza — odno�niki,
które klikasz, by przej�� na inne strony.

WordPress.com dopuszcza u�ywanie kodu HTML — do uzyskania tej mo�liwo�ci
potrzebujesz tylko jednego klikni�cia. Wystarczy, �e otworzysz kart� HTML edytora wpisów.

Niektóre z rutynowych dzia�a	 ka�dego autora blogów wymusz� na Tobie u�ycie
fragmentów kodu HTML. Przyk�adem mo�e by� dodawanie do bloga nagrania z serwisu
YouTube, który udost�pnia odwiedzaj�cym kod HTML odpowiedzialny za wy�wietlanie filmu
w formacie Flash na stronie WWW. Kod nale�y wklei� w wybranym miejscu swojej witryny.

Do tego jeden z najcz��ciej u�ywanych i najbardziej elastycznych widgetów, Tekst, pozwala
formatowa� swoj� zawarto�� za pomoc� znaczników HTML. Dzi�ki temu zyskujesz
mo�liwo�� nadawania wybranej formy fragmentom tekstu i umieszczania na stronie
odno�ników HTML.

W tym rozdziale poka�emy Ci, jak u�ywa� kodu HTML w systemie WordPress. Wiedza
ta przyda Ci si� niezale�nie od tego, czy b�dziesz próbowa� wprowadza� proste zmiany
w tre�ci wpisu lub zawarto�ci widgetu Tekst, czy te� pokusisz si� o uzyskanie bardziej
ambitnych efektów. W tym drugim przypadku b�dziesz musia� posi�kowa� si� tak�e
innymi narz�dziami, które opisali�my w tej ksi��ce.

Przybornik zaawansowanego blogera

U�ywaj�c bardziej z�o�onych �rodków, mo�esz przenie�� swój blog w zupe�nie nowy
wymiar. Sposób ich wykorzystania zale�y w du�ej mierze od tego, czy prowadzisz blog
na platformie WordPress.com, czy pos�ugujesz si� oprogramowaniem WordPress, które
z za�o�enia jest bardziej elastyczne i daje Ci wi�cej mo�liwo�ci dzia�ania, ale te� przenosi
na Ciebie wi�kszo�� odpowiedzialno�ci za poprawne funkcjonowanie witryny.

Starali�my si�, jak zawsze, stworzy� szczeble, po których móg�by� si� wspi�� na najwy�szy
poziom. Zorganizowali�my materia� tak, by� opanowa� najpierw pewien fragment wiedzy,
móg� od razu go zastosowa�, przyswoi� nast�pn� parti�, znów jej u�y�, i w ten sposób,
ma�ymi krokami, osi�gn�� poziom zaawansowanego blogera.

Kod HTML mo�e pojawi� si� na ka�dym blogu z rodziny WordPress, tak�e na tych
prowadzonych w systemie WordPress.com, o czym przekonasz si�, czytaj�c ten rozdzia�.
Zaprezentujemy Ci zasady pracy z kodem XHTML, nowsz� i nieco bardziej restrykcyjn�
wersj� j�zyka HTML.

Ludzie pracuj�cy nad kodem systemu WordPress, u�ytkownicy oraz wszyscy cho�
troch� zwi�zani z ide� internetu utkn�li w pu�apce zmiany standardów. J�zyk XHTML
mia� z czasem zast�pi� stary kod HTML, ale poniewa� trwaj� prace nad now�, pi�t�
wersj� HTML, XHTML zosta� zdegradowany do rangi rozwi�zania tymczasowego.
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O ile nie zaznaczymy tego wyra�nie, zak�adaj, �e wszystkie prezentowane tu
rozwi�zania b�d� sprawdza� si� zarówno w czasie pracy w standardzie HTML,
jak i XHTML. Je�li planujesz u�ywanie du�ych porcji kodu (X)HTML, powiniene�
pozna� ró�nice mi�dzy jego wersjami. Mo�esz rozpocz�� od lektury artyku�u
http://codex.wordpress.org/HTML_to_XHTML1 lub zapozna� si� z tre�ci� kursu
http://www.kurshtml.boo.pl/html/roznice_miedzy_html_4_a_xhtml_1_0,xhtml.html.

Kaskadowe arkusze stylów, czyli CSS, to dodatek do j�zyka HTML. Dzi�ki niemu mo�esz
zarz�dza� zawarto�ci� strony w bardziej zorganizowany sposób. Wszystkie motywy
graficzne dla blogów WordPress opieraj� si� na kodzie CSS. Pocz�tki tego narz�dzia
by�y trudne, gdy� kilka nieco odmiennych wersji ubiega�o si� o miano standardu,
ale obecnie wygl�da na to, �e o dalszy rozwój tej technologii mo�emy by� spokojni.

W dowolnej chwili mo�esz przeprowadzi� edycj� szablonu CSS wybranego motywu
i sprawdzi� jej efekty, nawet je�li prowadzisz blog na platformie WordPress.com, ale �eby
zapisa� zmiany na sta�e, musisz ui�ci� roczn� op�at� w wysoko�ci oko�o 15 dolarów.
Szczegó�y tej operacji opisali�my w rozdziale 10. „Ulepszenia, audio i wideo”.

Je�li za� prowadzisz blog, korzystaj�c z oprogramowania WordPress, mo�esz u�ywa�
dowolnych motywów, modyfikowa� je zgodnie z w�asnymi potrzebami, a nawet tworzy�
nowe — wszystko to dzi�ki CSS. Tego rodzaju dzia�aniom po�wi�cili�my rozdzia� 11.
„Instalowanie i aktualizacja oprogramowania WordPress”.

Do zestawu narz�dzi dorzu� jeszcze j�zyk PHP (PHP Hypertext Preprocessor — hipertekstowy
preprocesor PHP), który podzia�a na blog niczym dopalacz. PHP to j�zyk skryptowy. To
w nim powstaj� dodatki systemu WordPress, które otwieraj� nowe mo�liwo�ci przed
blogami prowadzonymi w tym systemie. Dodatki zosta�y opisane dok�adniej na pocz�tku
rozdzia�u 13. „Przybornik systemu WordPress — wtyczki”. Widgety, kilkadziesi�t dodatków
o ograniczonej funkcjonalno�ci, opisali�my w rozdziale 3. „Zadbaj o wygl�d bloga”, tutaj
(widget Tekst) oraz w rozdziale 8. „Statystyki i przyci�ganie czytelników” (dodatek RSS).

Oto zawarto�� przybornika blogera:

� Motywy — dost�pne w niewielkiej liczbie dla u�ytkowników WordPress.com
oraz w znacznie bogatszej ofercie dla u�ytkowników WordPress.org.

� Widgety — kilkadziesi�t miniprogramów dost�pnych dla blogów dzia�aj�cych
na obydwu platformach.

� Kod HTML — mo�na go u�ywa� niezale�nie od platformy, na której prowadzisz blog.

� Kod CSS — w blogach prowadzonych na platformie WordPress.com pozwala,
po wykupieniu odpowiedniego dodatku, swobodnie modyfikowa� motywy poprzez
zmienianie zawarto�ci pliku CSS, a w blogach pracuj�cych na oprogramowaniu
WordPress mo�e by� wykorzystywany bez ogranicze	.

� Kod PHP — pozwala tworzy� dodatki do blogów dzia�aj�cych na oprogramowaniu
WordPress.

I co powiesz na takie szczeble zdobywania wiedzy?

                                                          
1 Artyku� w j�zyku angielskim — przyp. t�um.
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Podstawy HTML dla WordPress

Jest wiele doskona�ych podr�czników do nauki j�zyka HTML, lecz stosowanie go w systemie
WordPress nieco odbiega od zwyczajnego tworzenia kodu na potrzeby przegl�darek.
WordPress przejmuje za Ciebie wiele tych aspektów pracy z kodem HTML, które zazwyczaj
s� �ród�em problemów, natomiast po pewnym okresie pracy w �rodowisku WordPress
odkryjesz zapewne, �e podstawy HTML ju� opanowa�e�.

W tym rozdziale spróbujemy przekaza� Ci wiedz� z zakresu podstaw HTML, u�ywaj�c
do tego platformy WordPress. Gdy ju� zrozumiesz zasad� tworzenia kodu HTML i poznasz
regu�y jego dzia�ania w �rodowisku WordPress, b�dziesz móg� wykorzysta� mo�liwo�ci,
jakie nios� z sob� polecenia HTML i XHTML, �eby rozwija� swoj� witryn�.

B�dziemy pos�ugiwa� si� przede wszystkim edytorem wpisów w obydwu jego wersjach
— wizualnej i HTML. (Przypominamy, �e edytor wpisów s�u�y do tworzenia nowych
wpisów i stron — normalnych stron WWW zintegrowanych z blogiem — oraz do edycji
opublikowanego i zapisanego materia�u).

Style formatowania dost�pne w zak�adce Wizualny to najprostsze polecenia kodu HTML,
obs�ugiwane przez wi�kszo�� przegl�darek i interpretowane niemal niezale�nie
od systemu operacyjnego.

Strona edytora wpisów zawiera dwie zak�adki, dzi�ki którym mo�esz pos�ugiwa� si�
albo wizualn� wersj� edytora, albo oknem, które potrafi interpretowa� polecenia HTML.
Okno edytora wizualnego przedstawia wygl�d tre�ci wpisu w taki sposób, w jaki b�dzie
on prezentowany odwiedzaj�cym Twoj� witryn�. W typowych edytorach kodu HTML taki
tryb pracy okre�la si� cz�sto skrótem WYSIWYG, który powsta� z angielskiego okre�lenia
What You See Is What You Get (dostajesz to, co widzisz).

Uwaga

Opisane tu podstawy języka HTML mają zastosowanie na blogach prowadzonych na obydwu
platformach — WordPress.com i oprogramowaniu WordPress.

Znaczniki kodu HTML

Ca�a prawda na temat podstaw j�zyka HTML kryje si� w jego nazwie — hipertekstowy
j�zyk znaczników.

Okre�lenie jj�zyk zznaczników informuje nas, �e instrukcje j�zyka s� zapisywane za pomoc�
serii znaków okre�laj�cych formatowanie tekstu lub ró�nego rodzaju dzia�ania. Taka
instrukcja w j�zyku HTML nosi nazw� zznacznika.

Tag przyjmuje posta�: <b>. Nawiasy ostre informuj� przegl�dark� internetow�,
�e umieszczony wewn�trz tekst stanowi polecenie j�zyka i w zwi�zku z tym nie powinien
pojawia� si� na ekranie.
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Wi�kszo�� znaczników jest dwucz�onowa, to znaczy sk�ada si� z cz��ci otwieraj�cej
i zamykaj�cej:

Ostatnie s�owo tego zdania zostanie <b>pogrubione</b>.

Tak wygl�da�by tekst wprowadzony w zak�adce HTML okna edycji wpisów. W zak�adce
Wizualny zdanie zosta�oby wy�wietlone nast�puj�co:

Ostatnie s�owo tego zdania zostanie ppogrubione.

Oto pierwsza regu�a pracy z j�zykiem HTML. Aby pogrubi� wybrany fragment tekstu, nale�y
otoczy� go odpowiednimi znacznikami, to jest znacznikiem otwarcia <b> i znacznikiem
zamkni�cia </b>. Podobnie uzyskuje si� efekt kursywy — wybrany fragment tekstu trzeba
obj�� znacznikiem otwarcia <i> i znacznikiem zamkni�cia </i>.

Uwaga

Nie umieszczamy tu informacji na temat kodu HTML wyłącznie dla rozrywki czy na wszelki
wypadek. Są one niezbędne do zrozumienia, dlaczego WordPress stosuje je w sposób, w jaki
to robi. Bez wprowadzenia do HTML wyjaśnienia byłyby zbyt zawiłe. Pominęliśmy tu całą historię
powstawania języka, kilometry tekstu umieszczonego w sieci i na papierze, dokumentującego
zmagania pomiędzy konkurującymi standardami. Podajemy Ci suche informacje, które wyjaśnią,
jak tworzyć kod HTML w systemie WordPress.

J�zyk HTML powstawa� zgodnie z okre�lonymi wcze�niej za�o�eniami, ale nie w oderwaniu
od pewnych idea�ów, co czasami doprowadza�o do mniejszych lub wi�kszych tar�.

Przyk�adowo zak�adano, �e HTML b�dzie s�u�y� do przekazywania ttre�ci, a nie fformy.
Znaczniki pogrubienia i kursywy zdecydowanie odpowiadaj� za form� prezentowania
danych. Jednocze�nie s� niezwykle popularne w�ród twórców stron, poniewa� ka�dy
z nich sprawdza si� na wi�kszo�ci urz�dze	 oferuj�cych dost�p do sieci, a i jego nazwa
dok�adnie odzwierciedla dzia�anie.

Nazwa formatowania ró�ni si� zazwyczaj od naszych wyobra�e	 na temat efektów, jakie
powinno dawa� owo formatowanie. Purysta konwencji HTML wola�by, �eby znaczniki
odzwierciedla�y intencj� kryj�c� si� za ich zastosowaniem, a nie oddawa�y sam� nazw�
formatowania. Dlatego �eby pozosta� wiernym ideologii HTML, nale�a�oby stosowa�
znaczniki <em> do podkre�lania2 znaczenia tekstu oraz <strong>, by je mocniej3 uwidoczni�.
Oznacza to, �e pury�ci kodu HTML uzyskuj� efekt pochylenia czcionki po otoczeniu jej
otwieraj�cymi i zamykaj�cymi znacznikami <em>, a pogrubienia — otwieraj�cymi
i zamykaj�cymi znacznikami <strong>, mimo �e znaczniki te trudno wpisa� w kod
i jeszcze trudniej zapami�ta�.

                                                          
2 Od ang. emphasize — podkre�la�, k�a�� nacisk — przyp. t�um.
3 Od ang. strong — mocny, silny — przyp. t�um.
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Arkusze stylów CSS wydawa�y si� triumfem puryzmu, gdy� wreszcie tre�� zosta�a jawnie
oddzielona od formy. W praktyce za� wygl�da to tak, �e przez konieczno�� u�ywania
standardu CSS sp�dzamy znacznie wi�cej czasu, dopracowuj�c szczegó�y formatowania
drobiazgów w przypadkach, w których w�o�ony wysi�ek znacznie przekracza wag� tre�ci.

Tak w�a�nie wygl�da sprawa ze znacznikami HTML. Rysunek 6.1 przedstawia kod
�ród�owy strony przyk�adowego bloga. Aby doko	czy� rozwa�ania na temat nazwy
j�zyka HTML, zajmijmy si� teraz cz��ci� HT tego akronimu — hipertekstem.

Rysunek 6.1.

Kod każdej
oglądanej strony
jest łatwo
dostępny

Wskazówka

Działaniu HTML możesz przyjrzeć się na dowolnej stronie WWW. Niemal każda przeglądarka
internetowa oferuje funkcję wyświetlania kodu źródłowego strony. W przeglądarce Internet
Explorer 8 polecenie to znajduje się w menu Strona/Pokaż źródło (można też użyć skrótu
klawiszowego Ctrl+U). W innych przeglądarkach należy szukać w poleceniu Widok lub podobnych.
Polecenia te otwierają okno przeglądarki, w którym pojawia się kod HTML lub CSS aktywnej strony.

To, co odró�nia hhipertekstowy j�zyk znaczników HTML od innych kodów znacznikowych,
to wykorzystanie dodatkowych znaczników pozwalaj�cych wprowadza� na stron�
hiper��cza. Dla przyk�adu podajemy kod, który umieszczony na dowolnej stronie WWW
zaprowadzi odwiedzaj�cego na stron� projektu WordPress.com.

Aby dosta� si� do serwisu WordPress.com, kliknij <a href=
�"http://www.wordpress.com">tutaj</a>.
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W przedstawionym przyk�adzie funkcj� hiper��cza pe�ni s�owo ttutaj. O ile domy�lne
ustawienia wy�wietlania strony nie zostan� zmienione, odno�nik b�dzie wyró�niony
kolorem niebieskim i podkre�leniem. Gdy u�ytkownik kliknie odno�nik, w oknie
przegl�darki pojawi si� zawarto�� strony g�ównej serwisu WordPress.com.

Nazwa znacznika <a> pochodzi od angielskiego s�owa aanchor (kotwica). (Zagadnienie
zarz�dzania kotwicami staje si� bardzo istotne w przypadku serwisów o skomplikowanej
strukturze).

Nazwa pojawiaj�ca si� obok znacznika, href, jest skrótem angielskiego okre�lenia
hypertext reference (odno�nik hipertekstowy). Wyra�enie to nie jest znacznikiem, lecz
definicj� umieszczan� wewn�trz znacznika (co wida� w przyk�adzie). Okre�la si� je
mianem aatrybutu. Mówi�c o hhipertek�cie, mamy na my�li tekst, który mo�e pojawia�
si� w ró�nych plikach umieszczonych na ró�nych serwerach.

Opanowywanie podstaw j�zyka HTML w �rodowisku WordPress.com jest wygodne,
poniewa� sam system zdejmuje z Ciebie odpowiedzialno�� za dbanie o mniej istotne
w danym momencie szczegó�y techniczne. Ty opracowujesz jedynie tre�� i wygl�d samego
wpisu. To WordPress dba o umieszczenie go w szablonie (pisali�my o tym w rozdziale
3.). Równie� WordPress zapewnia miejsce na serwerach dla Twoich plików.

To rozwi�zanie pozwala Ci unikn�� jednej z najwi�kszych bol�czek projektantów stron
internetowych. Strony powstaj� zazwyczaj na komputerach ich twórców i dopiero gdy
s� gotowe, przenosi si� je na serwer WWW.

Transfer danych na inn� maszyn� zawsze wi��e si� ze sporym ryzykiem, cho�by dlatego,
�e obowi�zuje na niej inna struktura katalogów. Podczas takiej operacji bardzo �atwo
o zerwanie powi�za	 mi�dzy stronami witryny oraz innego rodzaju katastrofy.

System WordPress.com sprawuje bardzo szczegó�ow� kontrol� nad tym procesem.
Nigdy nie umieszczasz na serwerze tekstu wpisu i jego tytu�u bezpo�rednio w bazie,
lecz wykonujesz to za po�rednictwem formularza edycji. Podobnie przebiega wysy�anie
grafiki czy plików audio i wideo — wszystkie one s� umieszczane na serwerze po kolei
przez utworzone specjalnie w tym celu narz�dzie. Dopiero po wys�aniu plików na
serwer mo�esz umie�ci� je we wpisach swojego bloga. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu
nie musisz dba� o zachowanie odpowiednich powi�za	 odno�ników po przeniesieniu
plików na inny komputer. (By� mo�e Automattic przenosi Twój blog pomi�dzy serwerami,
ale odbywa si� to zupe�nie w tle Twoich dzia�a	 i nie odczuwasz przykrych skutków
takiej operacji).

Z chwil� przeniesienia bloga na oprogramowanie WordPress przejmujesz wszystkie te
obowi�zki. By� mo�e w�a�ciciel serwera zaoferuje odpowiednie us�ugi, które uchroni�
Ci� przed wi�kszo�ci� problemów, ale nigdy nie b�dziesz móg� pozwoli� sobie na tak�
beztrosk� jak w czasach, gdy u�ywa�e� serwerów WordPress.com. W zamian otrzymujesz
znacznie wi�ksz� swobod� dzia�a	.
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Obsługa HTML
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. nastąpił gwałtowny rozwój wszelkiego rodzaju
działalności gospodarczej związanej z internetem. Amerykanie określili to zjawisko mianem
„dot-com-boom”, co można by przełożyć jako boom-gospodarczy.com. Przedsiębiorstwa
działające w branży sieciowej, które nigdy dotąd nie przyniosły ani grosza zysków, czy nawet
takie, które nigdy nie wyrobiły żadnych przychodów, stały się niemal z dnia na dzień warte
miliony, a czasem miliardy dolarów. Wartość tych, które przynosiły zyski, osiągnęła jeszcze
wyższy poziom. Firma AOL, słynąca z oferowania milionom ludzi dostępu do internetu,
wykupiła akcje potentata branży wydawniczej i filmowej, Time Warner, w roku 2000, gdy boom
osiągnął szczyt. Po dziesięciu latach, jakie upłynęły od tamtego czasu, spółka, która powstała
z ich połączenia, jest wyceniana na więcej bez AOL niż z nią.

W centrum tego zamieszania znajdował się właśnie HTML. Coraz mocniej i coraz częściej
naciskano, by język zaczął oferować coraz większe możliwości i otwierać przed stronami
WWW coraz lepsze drogi rozwoju. Firmy Microsoft (twórca przeglądarki Internet Explorer)
i Netscape (twórcy przeglądarki Navigator) rozpoczęły rywalizację na gruncie wprowadzania
nowych znaczników rozpoznawanych przez ich przeglądarki. (Przeglądarka Navigator dała
początek popularnemu dziś programowi Firefox).

Podobnie gwałtownego rozwoju doświadczył standard CSS. Początkowo język arkuszy
stylów był znacznie mniej uporządkowany i gorzej obsługiwany niż HTML. Rdzeń CSS, jaki
dzisiaj znamy, miał dopiero powstać.

Mimo pewnego spokoju, jaki zapanował w świecie internetu, nadal na porządku dziennym
są sytuacje, w których ta czy inna witryna nie działa poprawnie w niektórych przeglądarkach.
Problem ten dotyczy szczególnie stron użytkowych, na przykład witryn bankowych, które
bardzo często działają poprawnie wyłącznie w najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer
w systemie Windows, przez co użytkownicy innych przeglądarek i systemów operacyjnych
— m.in. Safari w systemie MAC OS czy Firefox — są w bardzo niewygodnej sytuacji.

Pomimo różnych prób wprowadzenia większych czy mniejszych porządków w standardzie
HTML, doświadczeni dostawcy usług internetowych — na przykład twórcy systemu WordPress
— polegają wyłącznie na najbardziej podstawowych poleceniach HTML, które są poprawnie
interpretowane nie tylko przez komputery, ale także przez wszelkiego rodzaju inne urządzenia —
od smartfonów do programów odczytujących zawartość okna osobom niewidomym. Blogi
prowadzone w systemie WordPress są dostępne prawie dla każdego.

Karty Wizualny i HTML

Przyjrzyjmy si� teraz kartom Wizualny i HTML edytora wpisów, �eby dowiedzie� si�,
czym naprawd� ró�ni� si� one od siebie. Rysunek 6.2 przedstawia obszar edycji wpisu
w obydwu wydaniach.

Przyciski dost�pne w zak�adce Wizualny odpowiadaj� opcjom oferowanym przez wersj�
HTML edytora. W tabeli 6.1. znajdziesz porównanie funkcji obydwu systemów pracy.
Pierwsza cz��� tabeli zawiera przyciski umieszczone w g�ównym, górnym menu opcji
edycji. W drugiej cz��ci znajdziesz funkcje menu podrz�dnego, dolnego, które pojawia
si� dopiero po klikni�ciu przycisku Poka�/ukryj zlew kuchenny.
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Rysunek 6.2.

Edytor
w zakładkach
Wizualny i HTML
wykonuje
większość tych
samych zadań
w zupełnie
odmienny
sposób

Tabela 6.1. Przyciski w zakładkach Wizualny i HTML

Zakładka Wizualny Zakładka HTML Działanie

Dodaj obrazek img Wstawia grafik�.

B b Pogrubienie

I i Kursywa

ABC del Przekre�lenie

Punkty ul Lista nieuporz�dkowana (wypunktowanie)

Numery ol Lista uporz�dkowana (numerowanie)

li Elementy listy (zarówno wypunktowania,
jak i numerowania)

Wyrównanie do lewej Tekst wyrównany do lewego marginesu,
przy prawym marginesie poszarpany

Wy�rodkowanie Tekst wy�rodkowany
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Tabela 6.1. Przyciski w zakładkach Wizualny i HTML — ciąg dalszy

Zakładka Wizualny Zakładka HTML Działanie

Wyrównanie do prawej Tekst wyrównany do prawego marginesu,
przy lewym marginesie poszarpany

Odno�nik link Hiper��cze

Usu	 odno�nik Usuwa hiper��cze

Wstaw tag „wi�cej” more Wstawia po wskazanej cz��ci tekstu odno�nik
prowadz�cy do pozosta�ego fragmentu wpisu

Proofread writing
(sprawd� pisowni�)

Sprawdza pisowni� tekstu w j�zyku angielskim

Tryb pe�noekranowy Wy�wietla w oknie przegl�darki samo pole
edycji tekstu

Poka� lub ukryj
kuchenny zlew

Wy�wietla lub ukrywa dodatkowe opcje
formatowania

Lista rozwijana Akapit
(formatowanie stylu Adres,
Tekst preformatowany
i nag�ówki 1 – 6)

code Ró�ne opcje formatowania tekstu

Podkre�lenie ul

Wyjustowany Tekst wyrównany obustronnie

Kolor tekstu Zmienia kolor wy�wietlanego tekstu (co mo�e
prowadzi� do mylenia wyró�nionych
fragmentów z odno�nikami)

Import tekstu Wstawia tekst z notatnika

Import zawarto�ci
z programu Word.

Wstawia tekst z programu Microsoft Word

Usu	 formatowanie Usuwa wszystkie zmiany wygl�du tekstu
nadane formatowaniem

Zmniejsz wci�cie Usuwa wszelkie wci�cia tekstu

Zwi�ksz wci�cie Przesuwa margines bloku tekstu w prawo

Cofnij Cofa ostatnio wykonan� czynno��

Ponów Cofa cofni�cie wykonanej czynno�ci

Pomoc Otwiera stron� Codex (nie znajdziesz na niej
zbyt szczegó�owych wyja�nie	)

ins Nadaje formatowanie wstawionego tekstu
(s�u�y do aktualizowania wpisów)

lookup Sprawdza s�owo w s�owniku

zamknij tagi Wstawia zamkni�cia znaczników (warto
kontrolowa�, w jakich miejscach si� pojawiaj�)
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Formatowanie znaków

Polecenia formatowania znaków dost�pne w systemie WordPress ograniczaj� si� do
najlepiej obs�ugiwanych przez programy znaczników kodu HTML — pogrubienia, kursywy
oraz dodanego nieco pó�niej przekre�lenia.

Rysunek 6.3 przedstawia tekst wpisany w zak�adce Wizualny, sformatowany za pomoc�
znaczników pogrubienia, wyró�nienia i przekre�lenia. Pierwsze wyrazy ka�dego z pyta	
zosta�y oznaczone kursyw� — JJak, GGdzie, CCo i DDlaczego. Wszystkie cczasowniki zosta�y
pogrubione. S�owo ttak w ostatnim pytaniu zosta�o przekre�lone.

Rysunek 6.3.

W zakładce
Wizualny nie
ma wątpliwości
co do sposobu
formatowania
tekstu

Rysunek 6.4 przedstawia ten sam tekst w widoku HTML. Tym razem masz okazj� przyjrze�
si� znacznikom HTML odpowiedzialnym za wy�wietlanie tekstu w oknie edytora
wizualnego.

Rysunek 6.4.

W zakładce HTML
wszystko wygląda
nieco bardziej
skomplikowanie

Pora zastanowi� si�, co tak naprawd� dzieje si� z tekstem. Tabela 6.2. przedstawia
porównanie tekstu widocznego w obydwu zak�adkach.
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Tabela 6.2. Zakładki Wizualny i HTML

Wizualny HTML

Jak si� mmasz? <em>Jak</em> si� <strong>masz</strong>?

Gdzie jjeste�? <em>Gdzie</em> <strong>jeste�</strong>?

Co rrobisz? <em>Co</em> <strong>robisz</strong>?

Dlaczego pprzychodzisz tak pó�no? <em>Dlaczego</em> <strong>przychodzisz</
�strong> <del>tak</del> pó�no?

Wprawdzie na przyciskach zak�adek Wizualny i HTML pojawiaj� si� symbole B i b, ale
po ich u�yciu w kodzie pojawia si� znacznik <strong>, a nie <b>. To ust�pstwo na rzecz
funkcjonalno�ci — gdyby na przycisku pojawi� si� napis sstrong, nikt nie wiedzia�by,
do czego s�u�y ten przycisk.

Podobne rozwi�zanie zastosowano w przypadku znacznika <em>, który odpowiada
za nadanie tekstowi formatowania kursyw�.

Przekre�lenie jest osi�gane za pomoc� znaczników <del> (od angielskiego s�owa delete
— usuwa�).

Znaczniki nie s� wprawdzie bardzo rozbudowane, ale kod HTML i tak jest znacznie
mniej czytelny ni� wersja w edytorze wizualnym. Oczywi�cie z czasem, gdy nabierzesz
do�wiadczenia, nauczysz si� ignorowa� znaczniki i bez trudu odczytasz tre�� strony.
Najwi�cej problemów w czasie odczytywania tekstu z kodu strony sprawia znacznik
<strong>, który nie odbiega d�ugo�ci� od przeci�tnego s�owa (w zasadzie jest s�owem).
Wygodniej by�oby pos�ugiwa� si� znacznikiem <b>. Z kolei znacznik <em>, wprawdzie
krótszy, nie kojarzy si� z kursyw� i nawet je�li zapami�ta si�, �e pochodzi on od angielskiego
s�owa oznaczaj�cego „wyró�nia�”, nadal �atwo pomyli� owo wyró�nienie z pogrubieniem.

Oto, jak wygl�da�yby te same zadnia opisane cz��ciej u�ywanymi znacznikami. �atwo
stwierdzi�, �e mniej czysta wersja HTML jest znacznie przyst�pniejsza.

<i>Jak</i> si� <b>masz</b>?
<i>Gdzie</i> <b>jeste�</b>?
<i>Co</i> <b>robisz</b>?
<i>Dlaczego</i> <b>przychodzisz</b> <del>tak</del> pó�no?

WordPress bez k�opotów interpretuje popularniejsze znaczniki, na przyk�ad <b> i <i>, ale
musisz wpisa� je bezpo�rednio w zak�adce HTML lub skopiowa� z narz�dzia, w którym
tworzysz kod strony.

Je�li sprawdzisz wygl�d wpisu w zak�adce Wizualny, a nast�pnie powrócisz do zak�adki
HTML, odkryjesz, �e zamiast wprowadzonych wcze�niej znaczników <b> i <i> pojawi�y
si� znaczniki <strong> i <em>. Mniej popularne znaczniki, na przyk�ad <s>, oznaczaj�ce
przekre�lenie, zostan� w czasie tych dzia�a	 po prostu usuni�te, wi�c b�dziesz musia�
zauwa�y� ich brak i wprowadzi� je ponownie r�cznie w formie akceptowanej przez
WordPress w zak�adce HTML lub pos�u�y� si� odpowiednim przyciskiem w zak�adce
Wizualny.
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Tajemniczy znacznik <p>
Oznaczenie akapitu, czyli znacznik <p>4, jest jedną z najczęstszych przyczyn frustracji w czasie
edycji kodu HTML.

Pierwotnie był on narzędziem formatowania tekstu, a nie określania jego znaczenia. Używano go,
by oddzielić jeden akapit od drugiego.

Większość przeglądarek internetowych oddziela akapity od siebie, umieszczając przed
kolejnym nieco wolnego miejsca. Projektanci witryn zazwyczaj chcą się go pozbyć lub pragną,
by było go znacznie więcej.

Jeżeli nie chcesz oddzielać kolejnych wierszy tekstu odstępem, powinieneś raczej korzystać
ze znacznika <br>, wymuszając tym samym złamanie wiersza. Jeśli jednak zależy Ci na
powiększeniu odstępów między akapitami, to masz problem. Większość przeglądarek
została zaprojektowana w taki sposób, by ignorować wielokrotne wystąpienia znaczników
<p>, <br> lub ich kombinacji. Powiększanie odstępów między akapitami za pomocą samego
kodu HTML nie jest łatwe.

Z czasem sposób korzystania ze znacznika <p> zmienił się. Projektanci stron zaczęli stosować
go w charakterze kontenera tekstu, otaczając treść akapitu znacznikami otwarcia <p> i zamknięcia
</p>. To znacznie lepsze podejście do kodowania, ponieważ informuje wszystkich, którzy
czytają kod, że „to zamknięty akapit”. Umieszczenie samego znacznika <p> jest równoznaczne
ze stwierdzeniem „wstaw tu przerwę akapitową”.

Jeżeli poza używaniem kodu HTML posiłkujesz się kodem CSS, powinieneś raczej stosować
znaczniki <div> sygnalizujące podział zawartości strony na części, których szczegółowa
charakterystyka jest zdefiniowana w arkuszu stylów. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa
pole manewru, lecz jednocześnie zaciemnia kod, ponieważ aby zorientować się, za co
odpowiada każdy ze znaczników <div>, trzeba sięgnąć do arkusza stylów. Nie zapominajmy
też, że jeden styl może przesłaniać inne — dlatego nazywa się je kaskadowymi — więc
niewykluczone, że zanim dotrzesz do sedna zastosowanego rozwiązania, będziesz musiał
sprawdzić niejeden plik.

System WordPress ukrywa znaczniki <div> w trybie HTML. Najwyraźniej jego twórcy doszli
do wniosku, że i bez nich kod HTML jest wystarczająco skomplikowany!

Teraz już wiesz, jak trudno jest okiełznać kod HTML i pewnie rozumiesz frustrację, jaka od lat
narasta u niemal każdego projektanta witryn WWW. Na pewno nieraz natknąłeś się w sieci
na pełne goryczy opowieści o zmaganiach z kodem CSS czy HTML i jego wyświetlaniem
w różnych przeglądarkach — częstej przyczynie frustracji programistów aplikacji internetowych.

Formatowanie list

Warto przez chwil� zatrzyma� si� przy temacie stosowania wypunktowania i numerowania
w systemie WordPress, poniewa� obydwa te rodzaje formatowania s� bardzo wygodne
(zarówno podczas pracy nad blogiem, jak i podczas czytania), ale jednocze�nie mog�
wywo�ywa� wiele negatywnych emocji. Przegl�darki wy�wietlaj� je w wyj�tkowo

                                                          
4 Od angielskiego s�owa paragraph — akapit — przyp. t�um.
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nieprzyjemny sposób — z ogromnym odst�pem przed pierwszym elementem listy i bez
�adnych odst�pów mi�dzy pozosta�ymi elementami.

Wirtuozi HTML nie od dzi� stosuj� przeró�ne rozwi�zania, dzi�ki którym listy prezentuj� si�
znacznie lepiej, natomiast specjali�ci od CSS wprowadzaj� odpowiednie i akceptowalne
zmiany w arkuszach, by osi�gn�� zamierzony efekt.

Kod HTML oferuje dwa modele list. Ka�dy z nich jest otoczony inn� par� znaczników, ale
poszczególne pozycje w obydwu przypadkach ujmuje si� w identyczne znaczniki. Dzi�ki
temu zmienianie typów formatowania listy nie nastr�cza �adnych trudno�ci. Poni�ej
kilka s�ów na temat ka�dego z nich:

� Lista nieuporz�dkowana — w tym przypadku nnieuporz�dkowana oznacza „list�,
w której kolejno�� wymieniania elementów nie ma �adnego znaczenia”, cho� oczywi�cie
musz� one by� wy�wietlone w jakim� porz�dku — HTML podaje je zawsze w kolejno�ci,
w jakiej je wpiszesz. Listy nieuporz�dkowane przyjmuj� zawsze posta� wypunktowania.
Okre�lanie ich mianem nnieuporz�dkowanych zamiast wwypunktowaniem to uk�on
w stron� idei kryj�cej si� za j�zykiem HTML — k�adzeniem nacisku na znaczenie,
a nie na szczegó�y formatowania.

� Lista uporz�dkowana — uuporz�dkowana, czyli taka, na której „kolejno�� elementów
ma znaczenie”, zatem jest zawsze wy�wietlana w postaci listy numerowanej.

Wszystkie pozycje listy nieuporz�dkowanej obejmuje si� zewn�trzn� par� znaczników
<ul></ul>5, a ka�dy z elementów listy jest obj�ty osobn� par� znaczników <li></li>.
Oznaczenie to jest skrótem angielskiego wyra�enia llist item — element listy.

W przypadku listy uporz�dkowanej (numerowanej) stosuje si� nadrz�dn� par� znaczników
<ol></ol>6, a ka�d� z pozycji listy obejmuje si� osobn� par� znaczników <li></li>,
tak jak w przypadku listy nieuporz�dkowanej.

Tabela 6.3. przedstawia wygl�d list w kartach Wizualny i HTML edytora wpisów.

Zwró� uwag� na to, jak bardzo podobnie wygl�da formatowanie list w obydwu
przypadkach. Ró�ni� si� jedynie znacznikami otwieraj�cymi i zamykaj�cymi — w pierwszym
przypadku jest to para <ul></ul>, w drugim <ol></ol>. Gdyby zasz�a potrzeba edytowania
kodu HTML i zmienienia jednego sposobu formatowania na drugi, wystarczy zamieni�
znaczniki zewn�trzne.

Zauwa� te�, �e w kolumnie HTML tabeli 6.3. wszystkie elementy obydwu list s� oznaczone
dodatkowymi wci�ciami. Wci�cia te nie maj� nic wspólnego ze sposobem, w jaki kod HTML
jest wy�wietlany przez przegl�darki. Taki zapis ma u�atwi� odczytywanie kodu programi�cie,
niezale�nie od tego, czy b�dzie si� sprawdza� polecenia na ekranie, czy na papierze.
Niektóre z edytorów HTML wprowadzaj� dodatkowe u�atwienia w postaci wielopoziomowych
wci��, wyró�niania poszczególnych elementów sk�adni j�zyka kolorami, inn� czcionk�
czy stylem formatowania (pogrubieniem, kursyw� itd.), a nie s� to jedyne sztuczki maj�ce
na celu podniesienie komfortu pracy z kodem.

                                                          
5 Nazwa znacznika pochodzi od pierwszych liter unordered list — lista nieuporz�dkowana — przyp. t�um.
6 Nazwa znacznika jest skrótem wyra�enia ordered list — lista uporz�dkowana — przyp. t�um.
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Tabela 6.3. Wygląd list w trybach pracy Wizualny i HTML edytora wpisów

Wizualny HTML

Oto kilka moich ulubionych cytatów
z Mickiewicza:

Oto kilka moich ulubionych cytatów
z Mickiewicza:

<ul>

Zosta� na polu samemu i w nocy, /
To lubi�, rzek�em, to lubi�!

   <li>Zosta� na polu samemu i w nocy, /
To lubi�, rzek�em, to lubi�!</li>

Jaki� to ch�opiec pi�kny i m�ody? / Jaka� to
obok dziewica? / Brzegami sinej 
witezi
wody / Id� przy �wietle ksi��yca.

   <li>Jaki� to ch�opiec pi�kny i m�ody? /
Jaka� to obok dziewica? / Brzegami sinej
�witezi wody / Id	 przy �wietle
ksi��yca.</li>

Ja na rok u Belzebuba / Przyjm� za ciebie
mieszkanie, / Niech przez ten rok moja
luba / Z tob� jak z m��em zostanie.

   <li>Ja na rok u Belzebuba / Przyjm� za
ciebie mieszkanie, / Niech przez ten rok
moja luba / Z tob	 jak z m��em zostanie.</li>

</ul>

Oto kilka moich ulubionych cytatów
z Mickiewicza:

Oto kilka moich ulubionych cytatów
z Mickiewicza:

<ol>

Zosta� na polu samemu i w nocy, /
To lubi�, rzek�em, to lubi�!

   <li>Zosta� na polu samemu i w nocy, /
To lubi�, rzek�em, to lubi�!</li>

Jaki� to ch�opiec pi�kny i m�ody? / Jaka� to
obok dziewica? / Brzegami sinej 
witezi
wody / Id� przy �wietle ksi��yca.

   <li>Jaki� to ch�opiec pi�kny i m�ody? /
Jaka� to obok dziewica? / Brzegami sinej
�witezi wody / Id	 przy �wietle
ksi��yca.</li>

Ja na rok u Belzebuba / Przyjm� za ciebie
mieszkanie, / Niech przez ten rok moja
luba / Z tob� jak z m��em zostanie.

   <li>Ja na rok u Belzebuba / Przyjm� za
ciebie mieszkanie, / Niech przez ten rok moja
luba / Z tob	 jak z m��em zostanie.</li>

</ol>

Uwaga

Byłoby miło, gdyby Automattic zdecydowała się na wprowadzenie edytora kodu HTML również
w trybie pełnoekranowym, tak wygodnym w czasie pracy w edytorze wizualnym. Dopóki to
nie nastąpi, jesteś skazany na szukanie rozwiązań prowizorycznych.

Nawet na tym prostym przyk�adzie wida�, �e kod HTML zajmuje sporo miejsca na stronie.
W czasie pracy na ekranie komputera sytuacja nie przedstawia si� o wiele lepiej. Edycja
tre�ci wpisu w widoku kodu HTML jest wyj�tkowo niewygodna z powodu braku miejsca
w polu tekstowym edytora, który jest dost�pny wy��cznie w widoku kokpitu.
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Tworzenie odnośników

Tworzenie odno�ników to definiowanie hiper��czy wewn�trz kodu HTML. Hiper��cza
stanowi� serce struktury internetu.

Okre�lanie ��czy mo�e by� trudne, do tego �atwo pope�ni� w czasie takiej operacji b��d,
czy nawet uszkodzi� ��cze, które dzia�a�o ju� od jakiego� czasu. Na szcz��cie budowanie
po��cze	 w systemie WordPress zosta�o uproszczone tak, by u�atwi� Ci prac�, nie
pozbawiaj�c jednocze�nie mo�liwo�ci decydowania o pewnych opcjach dzia�ania
odno�nika. Gdyby� za� potrzebowa� jakich� specjalnych rozwi�za	, zawsze mo�esz
edytowa� kod wpisu i doda� kolejne parametry do definicji ��cza.

G�ównym powodem, dla którego powiniene� stara� si� zrozumie� struktur� odno�nika,
jest to, �e w�a�nie budowa ��cza i mo�liwo�ci jej modyfikacji b�d� sk�ania� Ci� najcz��ciej
do analizowania kodu HTML. Od jako�ci po��cze	 zale�y natomiast komfort pracy
i poruszania si� po blogach systemów WordPress.com i WordPress.org. ��cza bywaj�
niezb�dne w dwóch typowych dla autorów blogów przypadkach:

� gdy na interesuj�cej Ci� stronie znajdziesz kod HTML, który pozwoli�by Ci umie�ci�
na blogu na przyk�ad plik wideo lub przycisk pozwalaj�cy nawi�za� po��czenie
telefoniczne (Google Voice) czy uruchomi� funkcj� t�umaczenia (AltaVista);

� gdy chcesz wykorzysta� wszystkie mo�liwo�ci widgetu Tekst, do czego wrócimy w dalszej
cz��ci rozdzia�u.

Oto trzy rodzaje odno�ników, które warto zapami�ta�:

� Odno�niki do strony g�ównej, np.:

Odwied� <a href="http://www.wordpress.com">serwis WordPress</a>.

W tym przypadku kod HTML wykonuje naprawd� istotn� prac�. Gdy w odno�niku
pojawia si� nazwa domeny, przegl�darka zaczyna szuka� jednej z nast�puj�cych
stron:

index.htm
index.html
home.htm
home.html

Nazwy te s� uprzywilejowane, co oznacza, �e nie musisz wpisywa� ich jawnie w pasku
przegl�darki, by ta zacz��a szuka� ich w sieci. Nie musisz wiedzie�, któr� z nazw
pos�u�y� si� autor witryny, poniewa� ka�da z nich otworzy si� po podaniu nazwy domeny.

� Odno�niki do dowolnej strony w sieci, np.:

Sprawd� list� najnowszych ciekawostek w systemie
<a href="http://www.wordpress.com/ciekawostki/najnowsze.htm">WordPress</a>.

Taki odno�nik zaprowadzi Ci� do zawarto�ci katalogu ciekawostki, otwieraj�c
stron� najnowsze.html (nazwy plików stron internetowych zawsze ko	cz� si�
rozszerzeniem .htm lub .html).

� Odno�niki przenosz�ce w obr�bie jednej strony, np.:

Sprawd� list� najnowszych ciekawostek w systemie
<a href="http://www.wordpress.com/ciekawostki/najnowsze.htm#item20">WordPress</a>.
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Polecenie to, jak poprzednie, przeniesie Ci� na stron� najnowsze.htm umieszczon�
w katalogu ciekawostki, ale idzie ono jeszcze o krok dalej i otwiera stron� w miejscu
oznaczonym specjalnym znacznikiem, który nazywamy kkotwic� (anchor). (Je�li z jakich�
przyczyn kotwica zostanie usuni�ta z pliku strony, ta otworzy si� na samym pocz�tku).
Oto posta� kotwicy:

<a name="item20"><h4>Element 20</h4></a>

W przedstawionym przyk�adzie kotwica obejmuje nag�ówek, co akurat jest bardzo
typowym sposobem wykorzystania tego znacznika. Tego rodzaju kotwica, czyli para
znaczników <a></a>, nie musi otacza� �adnego tekstu, poniewa� samo jej wyst�pienie
wystarczy do oznaczenia wybranego punktu pliku. Jednak niektórzy lubi� umieszcza�
wewn�trz tekst na wypadek pó�niejszych prób przemodelowania zawarto�ci pliku
— dobrze jest umie�ci� wewn�trz kotwicy co�, co wska�e wyra�nie jej przeznaczenie.

Ostrzeżenie

Strony WWW i zdefiniowane w nich kotwice bez przerwy ulegają zmianom. Z kolei wpisy na
blogu są poniekąd związane z okresem, w jakim powstały, więc raczej nie wraca się do nich,
by nanosić poprawki i upewniać się, że wszystkie odnośniki działają prawidłowo. Jeśli jednak
umieściłeś na swojej witrynie statyczne strony lub polecasz ulubione wpisy, powinieneś co
jakiś czas sprawdzać, czy wszystkie odnośniki działają poprawnie, i uaktualniać te, które
przestały funkcjonować w wyniku zmian na stronach docelowych.

Tego rodzaju odno�niki przydadz� Ci si� niejednokrotnie podczas pracy z widgetem
Tekst, o którym wspomnimy w dalszej cz��ci tego rozdzia�u. Je�eli chcesz umieszcza�
odno�niki do konkretnych punktów w�asnych wpisów lub stron, mo�esz umie�ci� w ich
kodzie odpowiednie kotwice. Mo�esz te� sprawdzi�, czy w kodzie stron, które chcia�by�
poleci�, nie znajdziesz przygotowanych przez autora kotwic.

Zarządzanie kotwicami
Technicznie rzecz ujmując, zarówno początek odnośnika, jak i miejsce, do którego on prowadzi,
nazywają się kotwicami. Kotwica opatrzona nazwą i umieszczona wewnątrz pliku, na przykład
item20, o którym wspominaliśmy w tym rozdziale, to po prostu pewien szczególny rodzaj
odnośnika.

Jednakże większość ludzi, w tym także twórcy kodu HTML — osoby wyjątkowo zważające
na swoje słowa — nadal określają początek odnośnika słowami link lub href. Określenie
anchor (kotwica) kojarzy się przede wszystkim z odnośnikami prowadzącymi do zawartości
tego samego pliku.

Dlatego jeśli kiedyś natkniesz się na określenie „kotwica”, pamiętaj, że zapewne mowa
o odnośniku prowadzącym do zawartości tej samej strony. No, chyba że zabłąkasz się
do portu, wtedy kotwicę rzuć!
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Znacznik more

Twórcy systemu WordPress wprowadzili w�asny znacznik, more, który jest doskona�ym
przyk�adem sposobu dzia�ania kodu HTML oraz metodyki dzia�ania pracowników
Automattic, za wszelk� cen� staraj�cych si� u�atwi� Ci �ycie.

Na stronie g�ównej Twojego bloga pojawiaj� si� najbardziej aktualne wpisy. Je�eli
umie�cisz we wpisie znacznik more, tylko cz��� wpisu b�dzie widoczna na stronie g�ównej.
Tekst ukryty za tym znacznikiem pojawi si� dopiero wtedy, gdy u�ytkownik kliknie tekst
odno�nika, czy to z poziomu strony g�ównej, czy z dowolnego innego miejsca.

Znacznik more wprowadza si� do kodu nast�puj�co:

<!--more-->

Z punktu widzenia programów interpretuj�cych kod HTML ka�dy ci�g znaków wewn�trz
znacznika rozpoczynaj�cy si� od wykrzyknika (!) jest komentarzem. Przegl�darki
ignoruj� tego rodzaju znaczniki, dlatego programi�ci z upodobaniem umieszczaj�
w nich komentarze do kodu. Takie uwagi odgrywaj� rol� notatek dla kierowników
projektów lub ludzi, którzy w pó�niejszym terminie zajmuj� si� wprowadzaniem na stron�
nowych tre�ci i poprawek.

Oczywi�cie nie zapominajmy, �e WordPress nie jest jak�� tam stron� WWW. Tak
z�o�ony system mo�e zawiera� polecenia nakazuj�ce mu sprawdza� tre�� komentarzy
i pilnowa�, czy pojawiaj� si� w nich zdefiniowane ci�gi znaków, którym przypisano konkretne
znaczenie. Znacznik more jest w�a�nie przyk�adem takiego wyspecjalizowanego
komentarza.

Znacznik ten mo�e pojawi� si� w dowolnym miejscu wpisu, dzi�ki czemu strona g�ówna
Twojego bloga b�dzie wygl�da�a dok�adnie tak, jak sobie tego za�yczysz.

Wskazówka

Wielu użytkowników spodziewa się, że po wejściu na stronę główną bloga zastaną tam całą
treść najnowszego wpisu. Możesz zatem publikować najnowsze notki bez wstawiania w nich
znacznika more, natomiast dodawać go do wszystkich poprzednich. Dzięki temu najnowszy
post pojawi się na głównej stronie w całości, a kilka innych wpisów (ile — to już zależy
od Ciebie) wyświetli się wyłącznie w postaci fragmentów.

Edycja kodu HTML w systemie WordPress

Okno wpisów sprawdza si� ca�kiem nie�le w roli edytora WYSIWYG i jest totalnie
chybionym edytorem kodu HTML. Oto dlaczego:

� Edytor WYSIWYG (czyli karta Wizualny) pozwala korzysta� ze wszystkich funkcji HTML,
umo�liwia kopiowanie z notatnika i programu Word, oferuje funkcj� sprawdzania
tekstów w j�zyku angielskim i pozwala pracowa� w trybie pe�noekranowym.
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� Przyciski funkcji w edytorze HTML s� myl�ce i nie ma mo�liwo�ci rozwini�cia pola
edycji do trybu pe�noekranowego. Kod HTML zajmuje bardzo du�o miejsca pola
edycji, a ograniczona ilo�� miejsca w widoku kokpitu uniemo�liwia dobr� orientacj�
w tek�cie. Dodatkowym utrudnieniem jest brak funkcji Znajd	 i Zamie�.

Ze wzgl�du na ograniczon� funkcjonalno�� edytora HTML w systemie WordPress,
wszelkie próby pracy z bardziej zaawansowanymi postaciami kodu s� w nim z góry
skazane na pora�k�. Je�eli uznasz, �e Twój blog nie obejdzie si� bez znacznej ingerencji
w kod, powiniene� przeprowadzi� wszelkie potrzebne zmiany w innym edytorze, skopiowa�
wyniki pracy i wklei� je w polu edycji kodu WordPress.

Oczywi�cie w trakcie prze��czania si� pomi�dzy oknami edytorów bardzo �atwo jest
pogubi� si�, utraci� wyniki pracy, a przede wszystkim nie da si� przy tym unikn�� straty
mnóstwa czasu. Na szcz��cie tego typu operacje zwykle ko	cz� si� pomy�lnie.

U�ytkownicy wszystkich systemów operacyjnych mog� wybiera� spo�ród wielu ró�nych
edytorów kodu HTML — w tej dziedzinie nie obowi�zuj� �adne standardy. Wraz z eksplozj�
popularno�ci sieci w latach dziewi��dziesi�tych XX w. na rynku pojawi�o si� mnóstwo
tego typu aplikacji. Niektóre ciesz�ce si� niegdy� powodzeniem programy znikn��y w tym
czasie z horyzontu, inne s� wprawdzie jeszcze wspierane przez producentów, ale ju�
nierozwijane. Ta sytuacja zmienia si� z roku na rok. Doskona�ym przyk�adem takiego
traktowania mo�e by� popularny niegdy� edytor FrontPage autorstwa Microsoft. Program
zosta� pporzucony — nie mo�na go ju� kupi�, nie pojawiaj� si� �adne aktualizacje. Microsoft
wprowadzi� na jego miejsce znacznie bardziej zaawansowane technicznie programy
nale��ce do rodziny Microsoft Expression Studio. Pakiet ten ma konkurowa� z powszechnie
szanowanym, lecz niemniej skomplikowanym w obs�udze programem Adobe Dreamweaver.

Poszukaj w internecie programu odpowiedniego dla swoich potrzeb i w�a�ciwego dla
systemu, z jakiego korzystasz. Wi�kszo�� edytorów jest dost�pna w podstawowej wersji
za darmo lub przez okres próbny. Potem, gdy b�dziesz mie� pewno��, �e dana aplikacja
Ci odpowiada, bez trudu zaktualizujesz j� do pe�nej wersji.

Z jakich znaczników korzystać?

Je�li masz jakiekolwiek rozeznanie w pracy z kodem HTML, zastanawiasz si� pewnie
teraz, których znaczników b�dzie Ci wolno u�ywa� w czasie tworzenia wpisów w systemie
WordPress. Je�li za� masz dopiero w planach podszkolenie si� nieco w tym temacie,
pytanie to zadasz sobie ju� w najbli�szej przysz�o�ci.

Wspominali�my ju� o kilku rodzajach znaczników, które na pewno sprawdzaj� si� we
wpisach WordPress (cho� system czasami zamienia je na inne znaczniki). S� to: a, b,
blockquote, br, del, div, em, li, ol, p, s, span, strike, strong i ul.

Poza tym mo�esz bez problemu u�ywa� kilkunastu innych, które tu wymienimy i opiszemy
w kilku s�owach — font (owszem, mo�esz zmienia� czcionki w swoim blogu!), h1, h2, h3,
h4, h5, h6 (nag�ówki uszeregowane od najwi�kszego do najmniejszego), hr (pozioma linia
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oddzielaj�ca), img (wstawianie obrazów rz�dzi si� podobnymi zasadami jak budowanie
odno�ników) i table (pot��ne, lecz niebezpieczne narz�dzie — tabele dzia�aj� w ka�dej
przegl�darce nieco inaczej).

I, �eby mie� formalno�ci za sob�, oto lista pozosta�ych rozpoznawanych przez WordPress
znaczników (niektóre z nich zale�� od wyst�pienia wcze�niej znacznika table): address,
abbr, acronym, big, caption, cite, class, code, col, dd, dl, dt, i, ins, kbd, pre, q, sub, sup,
tbody, td, tfoot, tr, tt i var.

Wspominali�my te�, �e WordPress rozpoznaje znaczniki XHTML. Jak odczuje to osoba
pracuj�ca bezpo�rednio z kodem HTML?

Niezbyt gwa�townie, poniewa� wi�kszo�� skomplikowanych zmian zwi�zanych
z wprowadzeniem standardu XHTML pojawia si� na poziomie ogólnej budowy pliku
strony i jego g�ównych cz��ci (head, body itp.), a tymi zajmuje si� przecie� WordPress.

Oto kilka podstawowych zasad obowi�zuj�cych podczas pracy z j�zykiem XHTML:

� Wszystkie znaczniki HTML zapisuj ma�ymi literami — dawniej w ten sposób kod
HTML zapisywali tylko zbuntowani nastolatkowie, dzi�, w XHTML, taki zapis to
standard.

� Zagnie�d�aj poprawnie znaczniki — je�li wyró�niasz jaki� fragment kodu pogrubieniem
za pomoc� znaczników <b> i </b> i jednocze�nie przyjmujesz, �e pocz�tek tego
s�owa b�dzie pocz�tkiem odno�nika, pami�taj, �eby wewn�trz znaczników <a></a>
znalaz�y si� obydwa znaczniki <b>, a nie tylko jeden z nich.

� U�ywaj zawsze pary znaczników — chodzi tu w szczególno�ci o pos�ugiwanie si�
par� znaczników <p> i </p>, a nie samym <p>.

� Warto�ci atrybutów umieszczaj zawsze w znaku cudzys�owu — dawniej zastanawia�e�
si� pewnie wiele razy, czy przegl�darka nie jest zbyt g�upia, by odró�ni� atrybut
od jego argumentu. XHTML przynosi oficjaln� odpowied� — „jest zbyt g�upia”.
Dlatego odno�niki powinny przyjmowa� posta� jak w poni�szym przyk�adzie:

Wi�cej szczegó�ów znajdziesz na stronie <a href="www.metaverse.wordpress.com">
�Metaverse</a>.

Je�eli b�dziesz przestrzega� tych prostych zasad, Twój kod zadzia�a tak samo dobrze
w zwyk�ym �rodowisku HTML i w �rodowisku XHTML systemu WordPress.

Oczywi�cie s� te� odpowiednie narz�dzia programistyczne i �ród�a informacji przeznaczone
dla osób zainteresowanych j�zykami HTML i XHTML. Niektóre z dost�pnych w sieci s�
ju� nieaktualne, jedne podaj� zbyt ma�o szczegó�ów technicznych, inne zbyt wiele, ale
na pewno pr�dzej czy pó�niej znajdziesz odpowiednie dla siebie. Wpisz w wyszukiwarce
nazw� interesuj�cego Ci� znacznika wraz ze s�owami kluczowymi „HTML znaczniki”,
a zobaczysz, ile ciekawych stron pojawi si� w wynikach. Znalezienie takiej, która
przypadnie Ci do gustu, to tylko kwestia czasu.

Ze wzgl�dów bezpiecze	stwa WordPress nie dopuszcza u�ywania nast�puj�cych
znaczników: embed, frame, iframe, form, input, object i textarea.
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Film z serwisu YouTube
— przykład zagnieżdżania kodu HTML

Us�ugi �wiadczone przez serwis YouTube doskonale nadaj� si� do zilustrowania przyk�adu
procedury umieszczania obcego kodu HTML wewn�trz Twojej strony, a w przypadku
bloga WordPress — wewn�trz wpisu.

��czenie us�ug oferowanych przez YouTube z wpisami blogów WordPress to doskona�y
pomys�. Umieszczanie pliku wideo na stronie sprowadza si�, w przypadku YouTube,
wy��cznie do wstawienia w odpowiednim miejscu fragmentu kodu przygotowanego
przez ten serwis. Sam plik wideo pozostaje na serwerach YouTube i nigdy nie zostaje
przeniesiony na serwer WordPress.

W chwili gdy osoba odwiedzaj�ca Twój blog kliknie przycisk odtwarzania, zostaje
uruchomiona procedura przesy�ania strumienia danych pomi�dzy serwerem YouTube
a komputerem odwiedzaj�cego. Twój blog w ogóle nie bierze bezpo�redniego udzia�u
w tym zdarzeniu.

Najprzyjemniejsz� cz��ci� tego rozwi�zania jest fakt, �e nie ponosisz w zwi�zku z tym
�adnych kosztów. Przed nastaniem ery serwisu YouTube niemal ka�dy, kto chcia�
opublikowa� w sieci film, musia� pokry� niema�e koszty przesy�ania strumienia danych
— op�aty by�y do�� wysokie, poniewa� przesy�ano naprawd� du�e ilo�ci danych, ale
równie� z powodu potrzeby wprowadzenia dodatkowych �rodków kontroli kodu i dzielenia
��cza, które zapewni�yby godziw� jako�� przesy�u. Je�li za� chcia�e� skorzysta� z us�ugi
kompresji wideo, cena ros�a jeszcze bardziej. Firma Google, w�a�ciciel serwisu YouTube,
pokrywa wszystkie koszty za Ciebie. (I w chwili pisania tej ksi��ki ci�gle traci na swojej
inwestycji, ale to nie nasz problem).

Oczywi�cie odwiedzaj�cy b�dzie wiedzia�, �e korzysta z darmowej us�ugi YouTube,
poniewa� ka�dy wy�wietlany za po�rednictwem ich serwerów film jest opatrzony solidnych
rozmiarów logiem z napisem YYouTube, lecz nieszkodliwa w sumie reklama jest chyba
uczciw� cen� za mo�liwo�ci, jakie zyskujesz. A te nie s� ma�e — otrzymujesz narz�dzie,
które pozwala dzieli� si� z odwiedzaj�cymi wiedz� i rozrywk� oraz czerpa� inne korzy�ci
z umieszczania na blogu filmów, a dodatkowo zdejmuje z Ciebie przykre obowi�zki i nie
wymaga ponoszenia kosztów.

Aby wstawi� do wpisu film z serwisu YouTube, mo�esz wprowadzi� odpowiedni kod HTML
r�cznie lub u�y� nowego rozwi�zania o nazwie oEmbed (które samo zagnie�d�a kod
wewn�trz Twojej strony). Funkcja oEmbed wymaga jedynie podania adresu URL filmu,
ale warto pami�ta�, �e r�czne wstawianie kodu HTML daje wi�ksz� kontrol� nad sposobem
umieszczenia filmu na stronie. Dlatego warto zapozna� si� z obydwiema metodami.

Oto instrukcje umieszczania we wpisie bloga kodu HTML prowadz�cego do filmu
znajduj�cego si� na serwerze YouTube. (Metoda ta sprawdzi si� tak�e w czasie pracy
z innymi partiami kodu, które musia�by� wklei� do kodu swojego wpisu).

 1. Je�li masz ju� przygotowan� tre�� wpisu, w którym chcesz umie�ci� film, zapisz szkic
notatki i podejrzyj jej kszta�t na blogu, by upewni� si�, �e przed wstawieniem kodu
filmu nie pojawi�y si� �adne problemy.
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 2. Otwórz stron� serwisu YouTube (www.youtube.com). Instrukcje umieszczania filmu
na ich serwerach znajdziesz w rozdziale 9. „Grafika we wpisach”.

 3. Znajd� film, który chcesz umie�ci� na blogu, lub otwórz stron� z dodanym w�a�nie
materia�em.

 4. Pod oknem filmu znajdziesz kilka przycisków. Ostatni z nich to Umie��. Po klikni�ciu
go otwiera si� ramka z kodem, który b�dziesz musia� umie�ci� na stronie, i narz�dziami
ustawiania opcji wy�wietlania filmu.

 5. Ustaw opcje osadzania filmu. Przyk�ad ustawie	 zaprezentowano na rysunku 6.5,
przedstawiaj�cym materia� z oficjalnego kana�u zespo�u Queen.

Rysunek 6.5.

Trochę dobrej
muzyki w czasie
lektury nie
zaszkodzi
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 6. W��cz lub wy��cz opcj� do��czania podobnych filmów, zmie	 ustawienia prywatno�ci,
je�li zachodzi taka potrzeba, a tak�e rozwa� mo�liwo�� skorzystania ze starszej
wersji kodu HTML, by umie�ci� film na swojej stronie.

Ka�da zmiana ustawie	 wp�ywa na dane umieszczane w osadzanym kodzie. Spróbuj
zmieni� wielko�� okna filmu, który chcesz osadzi�, i zobacz, jak wp�ynie to na warto�ci
atrybutów height i width podane w kodzie (wida� je na samym pocz�tku kodu).
(Zauwa� te� zgodne ze specyfikacj� XHTML znaki cudzys�owu, w których podano
obydwa parametry).

Chocia� nie jeste�my wrogami osadzania filmów na blogu, odradzamy Ci jednak
korzystanie z funkcji do��czania podobnych filmów wideo. Natomiast zalecamy
u�ywanie opcji W��cz rozszerzony tryb prywatno�ci (dzi�ki czemu pliki cookie zostaj�
utworzone wy��cznie u tych odwiedzaj�cych, którzy zaczn� odtwarza� film, a nie
u tych, którzy jedynie zapoznaj� si� z tre�ci� wpisu). Dobierz jeszcze wymiary okna
z filmem tak, by pasowa�y do uk�adu Twojego bloga — i gotowe.

 7. Kliknij w obszarze pola z kodem do osadzenia na stronie i skopiuj jego zawarto��.

 8. Otwórz stron� edycji wpisu bloga WordPress i prze��cz widok do zak�adki HTML.

 9. Przewi	 kod wpisu, by znale�� miejsce, w którym chcesz wstawi� okno filmu. W przypadku
d�ugich wpisów to zaj�cie staje si� wyj�tkowo �mudne. Nie wykluczamy, �e b�dziesz
musia� skopiowa� kod HTML do innego edytora i skorzysta� z funkcji wyszukiwania,
by odnale�� odpowiedni fragment. Pó�niej znajd� ten sam fragment wpisu na stronie
edycji i ustaw tam kursor edytora.

 10. Wklej kod HTML ze strony serwisu YouTube, jak pokazano to na rysunku 6.6.

Rysunek 6.6.

Praca z kodem
HTML nie daje
wiele radości
— w odróżnieniu
od jej wyników

Uwaga

W rozdziale 9. omówimy inne możliwości wstawiania plików wideo do wpisów WordPress.

 11. Podejrzyj kszta�t wpisu, by upewni� si�, �e w�a�ciwie dobra�e� ustawienia wy�wietlania
pliku wideo.
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 12. W razie potrzeby wró� na stron� YouTube i zmie	 ustawienia, powtarzaj�c kroki 6. – 11.
tak d�ugo, a� osi�gniesz zadowalaj�ce Ci� efekty.

Gdy sko	czysz, wpis b�dzie wygl�da� tak, jak chcesz i zawiera� dok�adnie to, co chcia�e�
w nim umie�ci�.

Ostrzeżenie

Regulamin korzystania z serwisu WordPress zabrania prowadzenia na blogach działalności
przynoszącej zyski, a wiele działań mających generować przychód wiąże się z umieszczeniem
na stronie WWW odpowiednio przygotowanego fragmentu kodu. Nie daj się skusić!

Wprawdzie niektóre z poczynań na pograniczu łamania regulaminu mogą uchodzić Ci przez
jakiś czas na sucho, ale społeczność WordPress nie będzie zadowolona. Prędzej czy później
poprosisz kogoś o pomoc, być może Twoja strona trafi do odnośników czyjegoś bloga albo
zechcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wprowadzić jakieś ulepszenia, albo sam dodasz czyjś
blog do swoich odnośników, i wtedy wszystko się wyda. Być może wywoła to nawet reakcję
pracowników Automattic, którzy wezwą Cię do zaprzestania tego rodzaju działalności albo
po prostu usuną niezgodną z regulaminem treść z Twojego bloga.

Oczywiście użytkowników oprogramowania WordPress pobieranego z witryny WordPress.org
nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące zarabiania pieniędzy na prowadzonym blogu.
Jeśli chcesz wprowadzić na stronę na przykład reklamę, zacznij prowadzenie bloga na platformie
WordPress.org. Jeżeli nadal nie jesteś gotów na taki krok, pozostań na WordPress.com, ucz się,
jak prowadzić schludny i ciekawy blog i dopiero gdy będziesz gotów, przejdź na własny serwer.
O tym, jak to zrobić, dowiesz się z rozdziału 11.

Sposoby wykorzystywania widgetu Tekst

W rozdziale 3. opisali�my szczegó�owo widgety, z których mo�esz korzysta� na platformie
WordPress.com. Wyj�tek uczynili�my dla dwóch najwa�niejszych, wymagaj�cych bardziej
szczegó�owego omówienia. Ten podrozdzia� jest po�wi�cony widgetowi Tekst. W rozdziale 8.
znajdziesz informacje na temat mo�liwo�ci widgetu RSS.

Opis widgetu tekstowego umieszczony na stronie wsparcia technicznego WordPress.com
wymienia trzy podstawowe cechy, które zdecydowa�y o jego nies�abn�cej popularno�ci:

� niemal nieograniczone zastosowania,

� elastyczno��,

� mo�liwo�� umieszczania wielu widgetów tego typu w obr�bie jednego bloga.

Widget tekstowy jest tak popularny, �e z my�l� o rozszerzeniu jego mo�liwo�ci stworzono
wiele dodatków — bardziej rozbudowanych odpowiedników widgetów, którym
po�wi�cili�my rozdzia� 10., stosowanych na blogach z rodzinyWordPress.org. Przyk�adem
mo�e by� widget WYSIWYG Text, który pozwala zmienia� kolor tekstu i wprowadza�
odno�niki bez potrzeby odwo�ywania si� do kodu.
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Możliwe zawartości widgetu Tekst

Je�li zale�y Ci na szybkim wykorzystaniu mo�liwo�ci widgetu Tekst, mo�esz wstawi� w nim
kod us�ug udost�pnianych przez niektóre serwisy. Tak wykorzystany widget staje si�
bramk� wyj�ciow� prowadz�c� do serwisów, z których pobra�e� kod.

Oto niektóre z naszych ulubionych serwisów tego typu:

� Babelfish Yahoo Translation — ta us�uga umo�liwia t�umaczenie zawarto�ci
Twojego bloga7. Jest ona ciekawym rozwi�zaniem dla ka�dego z odwiedzaj�cych,
który pos�uguje si� j�zykiem prowadzenia bloga jako drugim. Dzi�ki temu nie do��,
�e zrozumie wi�cej z Twoich notatek, to jeszcze poprawi znajomo�� drugiego j�zyka.

� ClustrMaps — jest to jeden z wielu dost�pnych w sieci liczników odwiedzin, który
jednocze�nie pozwala �ledzi� pochodzenie osób wchodz�cych na witryn�. To zabawny
dodatek, który cz�sto przyczynia si� do zwi�kszenia liczby komentarzy na blogu.

� Delicious — ta witryna, zaprezentowana na rysunku 6.7, to najprawdopodobniej
najbardziej licz�ca si� strona o charakterze spo�ecznym, utworzona z my�l� o autorach
blogów, którzy chc� pisa� o blogach oraz �ledzi� to, co si� na nich dzieje. Zyskaj
uznanie na tym serwisie, a wprawisz wszystkich odwiedzaj�cych w eufori�. Sprawd�
stron�, a potem do��cz do jej spo�eczno�ci8.

Rysunek 6.7.

Zaprzyjaźnij się
z delicious.com

                                                          
7 O ile jest on prowadzony po angielsku, niemiecku, hiszpa	sku, francusku, w�osku lub portugalsku,

a t�umaczenie ma odbywa� si� na jeden z tych j�zyków. Mo�esz te� doda� do widgetu kod prowadz�cy
do t�umacza Google Translate, umieszczony na stronie http://en.forums.wordpress.com/topic/
translate-your-blog-into-different-languages?replies=64#post-243059. Zgodnie z zamieszczonymi
przez autora wskazówkami nale�y zamieni� w nim nazw� bloga na w�asn� i pierwszy z pary kodów
j�zyków w ka�dym wpisie na kod j�zyka, w jakim prowadzony jest blog — przyp. t�um.

8 Serwis w j�zyku angielskim — przyp. t�um.
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I jeszcze kilka serwisów, których zawarto�� mo�e uatrakcyjni� Twój blog:

� Bitty Browser — dzi�ki tej aplikacji ludzie mog� przegl�da� zawarto�� internetu,
pos�uguj�c si� widgetem! Przedstawiona na rysunku 6.8 przegl�darka Bitty Browser
pozwala odwiedza� polecane przez Ciebie witryny bez konieczno�ci opuszczania
Twojego bloga. Aplikacja oferuje wiele opcji konfiguracyjnych i zapewnia doskona��
zabaw� przez wiele godzin.

Rysunek 6.8.

Bitty Browser,
choć mała, jest
niezwykle
potężna

� Flickr — wrzu� na blog swoje zdj�cia. Je�eli jeste� u�ytkownikiem serwisu Flickr albo
my�lisz o do��czeniu do niego, z pewno�ci� ucieszysz si� na wie��, �e mo�esz �atwo
dodawa� do bloga swoje prace.

� Last.fm i Pandora — Last.fm pozwoli Ci umie�ci� na blogu listy przebojów, a Pandora
przedstawi odwiedzaj�cym Twoje ulubione piosenki. Czytanie bloga przy muzyce
jest ciekawsze!

� YouTube — mo�esz te� umie�ci� sta�e okno serwisu YouTube na swoim blogu.
Odwiedzaj�cy b�d� mieli frajd�, ale pami�taj, �e mog� te� porzuci� Ci� na rzecz
YouTube.

Odno�niki do tych i innych podobnych us�ug znajdziesz na stronie kodeksu WordPress
Codex po�wi�conej widgetowi Tekst — http://codex.wordpress.org/WordPress_Widgets#
Using_Text_Widgets9.

                                                          
9 Strona w j�zyku angielskim — przyp. t�um.



Rozdzia� 6. HTML w widgetach i innych cz��ciach bloga    �    191

Ostrzeżenie

Powtórzymy jeszcze raz ostrzeżenie udzielone Ci w rozdziale 3., ponieważ nabiera ono większego
znaczenia w obliczu wszystkich serwisów, z których zawartości możesz skorzystać w widgecie Tekst.
Jeśli wprowadzisz na blog zbyt wiele widgetów, w tym także kilka różnych wersji widgetu Tekst,
odwiedzający zapewne zignorują większość z nich. Zmuś się do zachowania umiaru, gdy będziesz
zastanawiać się, co wprowadzić na stronę bloga. Sprawdź, jak wyglądają wybrane widgety, a potem
zastanów się, które z nich możesz jeszcze usunąć. Pamiętaj, że ich zawartość powinna wiązać się
ściśle z treścią bloga. (Możesz też zapytać odwiedzających o opinię w kwestii, które z widgetów
uznają za najbardziej potrzebne — przecież blog jest między innymi właśnie po to).

Co można robić z widgetem Tekst

Pokazali�my Ci, jakiego rodzaju cudze tre�ci mo�esz umieszcza� w widgecie tekstowym,
ale co z danymi, które móg�by� wprowadza� sam?

Oto kilka pomys�ów na dobry pocz�tek:

� Spis najwa�niejszych wpisów — mo�esz wymieni� w nim wszystkie najpopularniejsze
wpisy albo podzieli� je tematycznie. Mo�esz wymieni� wpisy najch�tniej komentowane.
Mo�esz umie�ci� w widgecie list� najwa�niejszych tematów bloga specjalnie z my�l�
o nowych u�ytkownikach. Taki widget mo�e sta� si� doskona�� pomoc� dla ka�dego,
kto b�dzie chcia� pozna� lepiej Twój serwis.

� Informacje o Tobie i interesuj�cych Ci� tematach — mo�esz umie�ci� w widgecie
kilka s�ów wprowadzenia czy powitania, a mo�e po prostu spis odno�ników
do odpowiednich stron — czy to na blogu, czy poza nim.

� Ilustrowany przegl�d autorów — widget tekstowy mo�e te� zawiera� informacje
o wszystkich autorach wraz z ich zdj�ciami.

Wi�cej informacji na temat sposobów korzystania z widgetu Tekst znajdziesz na stronach
pomocy technicznej WordPress — http://support.wordpress.com/widgets/text-widget/10.

Widget tekstowy przyjmuje dane zapisane w postaci tekstu, kodu HTML, a nawet niedu�e
obrazki. Dawniej mo�na by�o wprowadza� do niego tak�e kod JavaScript, lecz powodowa�o
to zbyt wiele problemów. Dzi� widget ten nie przyjmuje �adnych skryptów typu JavaScript
czy Flash.

Umieszczanie grafiki w widgecie Tekst
Najprostszym sposobem na umieszczenie obrazka w widgecie jest dodanie wybranej grafiki
do biblioteki mediów WordPress, co opisaliśmy w rozdziale 9. Później wystarczy wprowadzić
adres URL obrazu do widgetu. Odpowiedni kod HTML będzie miał w tym przypadku postać
<img src"URL">, gdzie w miejsce skrótu URL wkleisz adres grafiki pobrany z biblioteki mediów.

                                                          
10 Strona w j�zyku angielskim — przyp. t�um.
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Prosty przykład pracy z widgetem Tekst

Dodaj�c widget Tekst do bloga, mo�esz stworzy� wyj�tkowe okienko informacyjne. Oto
przyk�ad, jak zbudowa� taki obiekt od podstaw. W naszym przyk�adzie po��czymy w nim
tekst, grafik� i prosty kod HTML.

 1. Otwórz panel administracyjny bloga i rozwi	 menu Wygl�d, nast�pnie kliknij pozycj�
Widgety. W oknie przegl�darki pojawi si� znana Ci z rozdzia�u 3. strona Widgety.

 2. Przeci�gnij widget Tekst z obszaru Dost�pne widgety (�rodek strony) w obszar panelu
(po prawej). Pole ustawie	 widgetu rozwinie si� samo.

 3. Wpisz tytu� widgetu. To wa�na opcja — �le dobrany tytu� b�dzie denerwowa� wszystkich,
którzy odwiedz� Twoj� stron�.

W przyk�adzie pos�u�ymy si� tytu�em Google Translate. Tworzony w�a�nie dodatek
pozwoli t�umaczy� zawarto�� strony na inne j�zyki, odwo�uj�c si� w�a�nie do us�ugi
Google Translate.

 4. Aby wstawi� grafik� do widgetu, dodaj j� do biblioteki mediów, post�puj�c zgodnie
ze wskazówkami z rozdzia�u 8. Pó�niej skopiuj adres URL dodanego w�a�nie obrazu
i wstaw go do widgetu tekstowego za pomoc� znacznika <img>.

 5. W dowolny sposób dodaj do widgetu tekstowego tre�� i kod HTML. Pami�taj, aby
zaznaczy� opcj� Automatycznie twórz akapity, chyba �e chcesz wstawia� r�cznie
mnóstwo znaczników <p></p>.

Dla przyk�adowej strony, któr� pos�ugujemy si� w wi�kszo�ci przypadków, i wybranej
us�ugi Google Translate wpis do widgetu sk�ada si� z odpowiedniego odno�nika
do narz�dzia Google Translate, adresu bloga i nazwy j�zyka pojawiaj�cej si� tu
w charakterze odno�nika. Oto jeden z wpisów w widgecie:

<a href="http://translate.google.com/translate?hl=pl&amp;langpair=pl|hr&amp;
�u=http://fotogrodno.wordpress.com" title="Croatian">Hrvatski</a>

 6. Regularnie zachowuj post�py pracy, klikaj�c przycisk Zapisz.

 7. Gdy sko	czysz, kliknij ostatni raz przycisk Zapisz i podejrzyj efekty, otwieraj�c
stron� bloga.

Przyk�adowy wpis w widgecie oraz wygl�d gotowego dodatku przedstawili�my
na rysunku 6.9.

Po zako	czeniu pracy sprawd� jej wyniki, przeprowad� testy i przekonaj si�, co dzia�a
bez usterek, a co nie, i jak poprawi� wszystkie niedoci�gni�cia.

Nast�puj�ce elementy przyk�adu przypad�y nam do gustu:

� wyra�na, rzucaj�ca si� w oczy grafika, któr� rozpozna ka�dy powracaj�cy
na nasz blog;

� dobrze dobrany tytu� — nazwa Google Translate mówi sama za siebie, a kluczowe
w tym przypadku s�owo „translate” (t�umaczy�) wypada dok�adnie nad przyci�gaj�c�
wzrok grafik�, przez co nie sposób go pomin��;

� wyra�nie widoczna funkcja widgetu.
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Rysunek 6.9.

Kod wewnątrz
widgetu
tekstowego
rzadko wygląda
pięknie… ale
efekty bywają
zachwycające

Natomiast gdyby�my mieli wprowadza� w nim poprawki, zapewne zdecydowaliby�my
si� na nast�puj�ce zmiany:

� Popracowaliby�my nieco nad kodem, by bardziej rozsun�� nag�ówek widgetu, grafik�
i pierwszy odno�nik. Mo�na by te� spróbowa� przesun�� list� j�zyków w kierunku
�rodka obrazka.

� Zapewne sformatowaliby�my inaczej list� dost�pnych j�zyków (rysunek 6.9 przedstawia
tylko fragment widgetu, ca�o�� jest znacznie d�u�sza). Poszczególne j�zyki mo�na by
na przyk�ad oddzieli� spacjami i pionow� kresk�. Wtedy, nie rezygnuj�c z dost�pnych
opcji t�umaczenia, mogliby�my uzyska� widget o rozs�dnych rozmiarach.

� Dodaliby�my wpis informuj�cy o nowej funkcji, wyja�niaj�c, dlaczego t�umaczenie
strony jest tak istotne z punktu widzenia poruszanych na niej tematów. Wpis oczywi�cie
powinien pojawi� si� w najbardziej popularnych j�zykach, by dotrze� do jak najwi�kszej
liczby odbiorców.

Wskazówka

Zawartość widgetu Tekst można także tworzyć inaczej. Jego treść możesz przygotować tak
samo jak treść każdego innego wpisu — w zakładkach Wizualny i HTML edytora wpisów. Przed
umieszczeniem kodu w widgecie sprawdź, jak wygląda szkic wpisu, a następnie wytnij zawartość
karty HTML i wklej ją w polu tekstowym widgetu. Oczywiście nie zapomnij na koniec sprawdzić,
jak prezentuje się Twoja praca.
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