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1 Architektura WWW 

WWW (ang. World Wide Web) jest systemem udostępniania 
dokumentów. Składa się z: 
• Serwerów WWW udostępniających dokumenty  
• Klientów w postaci przeglądarek  
• Sieci pracującej w oparciu o protokół TCP/IP 
• Dokumentów w postaci HTML 
 

siećPrzeglądarka Serwer
WWW

Dokumenty
html

Protokól http  
Rys. 1-1 Zasada działania systemu WWW 
 
Przeglądarka pozwala na wyświetlenie tekstu zawierającego tekst i 
grafikę. Niektóre informacje są wyróżnione tak aby można je było 
wskazać myszką. Gdy użytkownik kliknie myszką w wyróżniony element 
przeglądarka przekazuje nowe informacje związane ze wskazaną 
pozycją. 
WWW jest systemem hipermedialnym. Informacja jest przechowywana 
jako zbiór dokumentów.  
• System hipertekstowy – zawiera tylko tekst w formacie html 
• System hipermedialny – zawiera tekst, grafikę, dźwięki, obrazy 
 
Dokumenty mogą zawierać odsyłacze do innych dokumentów. 
System jest rozproszony tzn. wskazywane dokumenty mogą leżeć na 
innych komputerach administrowanych niezależnie. Stąd odsyłacze 
mogą być niepoprawne. 
 

1.1 Terminologia: 
HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protocol) 
Protokół który służy do przenoszenia informacji pomiędzy serwerem i 
klientem 
 
MIME (ang. Multimedia Interner Mail Extensions) 
Standard, pierwotnie zdefiniowany dla poczty elektronicznej, 
umożliwiający przesyłanie informacji innej niż tekst. Określa format 
danych przesyłanych przy pomocy protokołu HTTP. Standard opisany w 
RFC1521 
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HTML (ang. Hypertext Markup Language) 
Język definiujący dokumenty udostępniane na stronach WWW. Opisuje 
treść, strukturę dokumentu, układ strony, styl, obiekty osadzone w 
dokumencie takie jak obrazy, pliki, odnośniki.  
 
URL (ang. Uniform Resource Locator). 
Położenie dokumentu WWW określane jest poprzez URL jednolity adres 
zasobu.  
 

1.2 Trzy rodzaje dokumentów WWW 

Istnieją trzy rodzaje dokumentów WWW: 

• Statyczne – mieści się w pliku którego zawartość określona jest w 
momencie jego tworzenia. Każde pobranie dokumentu daje ten sam 
wynik. Zalety: prostota, wady : dokument musi być modyfikowany gdy 
zmienią się informacje. 

 
• Dynamiczne – Dokument nie istnieje w postaci predefiniowalnej. 

Użytkownik uruchamia program na serwerze (skrypt CGI) który 
dynamicznie generuje taki dokument.  Zalety: można prezentować 
zmieniające się informacje, wady: wysoki koszt. 

 
• Aktywne – dokument składa się programu (np. w Javascript) który 

przesyłany jest z serwera i uruchamiany po stronie użytkownika. 
Program ten może prowadzić dialog z użytkownikiem zmieniając 
wyświetlaną informację. Zalety: możliwość bieżącego wyświetlania 
szybko zmieniających się informacji, wady: stwarza luki w 
bezpieczeństwie systemu. 
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2 Testowanie dokumentów i aplikacji WWW 
W studiowaniu tematyki WWW niezbędne jest testowanie dokumentów 
HTML i aplikacji. Należy więc dysponować serwerem WWW. 
Standardowym serwerem jest serwer Apache. Jest on dość trudny do 
instalacji i skonfigurowania. Proces instalacji i konfiguracji ułatwia projekt 
XAMPP http://www.apachefriends.org/ . Udostępnia on instalator i 
aplikację zarządzającą pracującą w systemie Windows i Linux. 
 
Aplikacja XAMPP uruchamia: 
• Serwer WWW Apache z interpreterem skryptów w PHP i Perlu 
• Serwer bazy danych MySQL 
• Serwer FTP FileZilla 
• Serwer poczty elektronicznej Mercury 
• Środowisko serwera dla Java,  JSP (ang. Java Server Pages) - Java 

Tomcat  
 

 
Rys. 2-1 Panel sterujący aplikacji XAMPP w systemie Windows 

 
Po zainstalowaniu np. w folderze c:\xampp dokumenty html należy 
umieszczać w katalogu  utworzonym poniżej katalogu c:\xampp\htdocs 
np. w c:\xampp\htdocs\przyklady. Do dokumentów tych można się 
dostać za pomocą przeglądarki wpisując w oknie przeglądarki adres 
http://localhost/przyklady. 
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Rys. 0-1 Testowanie dokumentów HTML za pomocą przeglądarki 
Internet Explorer i aplikacji XAMPP 
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3 Język HTML 
Dokument udostępniany za pomocą WWW jest nazywany stroną WWW. 
Strony muszą mieć ściśle określony format aby przeglądarki mogły je 
interpretować. Strony zapisane są w języku HTML (ang. Hypertext 
Markup Language) czyli języku opisu struktury dokumentów 
hipertekstowych. 
 
Język HTML specyfikuje: 
• Zawartość dokumentu 
• Strukturę – ważność tekstu, odsyłacze, itd. 
 
Historia: 
1991 - Pierwszy opis Berners-Lee, nieformalny dokument CERN 
1995 - HTML 2.0, RFC 1866 
1997 -  HTML 3.2 
2000 -  HTML 4.1 
2008 -  XHTML 
 

3.1  Identyfikacja strony - adresacja URL 

Identyfikacja stron WWW jest skomplikowana z następujących powodów: 
• Strony mogą być zlokalizowane na różnych komputerach 
• Dany komputer może przechowywać wiele stron 
• Strona może być reprezentowana w różnych formatach 
• Jej pobieranie może się odbywać za pomocą różnych protokołów 
 
Położenie dokumentu WWW określane jest poprzez URL jednolity adres 
zasobu (ang. Uniform Resource Locator). Postać URL jest następująca: 
Protokół://nazwa_komputera:port/ścieżka_lokalna/nazwa
_dokumentu 
Definicja 3-1 Format adresu URL 
 
Numer portu jest opcjonalny, domyślnie jest to port 80. 
  
Każdy dokument podzielony jest na: 
• Nagłówek dokumentu 
• Treść dokumentu 
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3.2  Struktura dokumentu HTML 
Każdy dokument w HTML jest plikiem tekstowym który zawiera 
informacje i znaczniki. Znaczniki służą do zapisanie struktury dokumentu 
i podają sposób jego prezentacji. Są wstawiane w miejscach w których 
potrzebne jest ich działanie. 
Znacznik ma postać nazwy w nawiasach < NAZWA> a jego działanie 
kończy się jako </NAZWA>. 
Każdy dokument zaczyna się znacznikiem <HTML> a kończy </HTML>. 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Dzien dobry HTML</title> 
  </head> 
  <body> 
    <p> Dzien dobry! </p> 
  </body> 
</ 
Przykład 3-1 Postać źródłowa dokumentu w języku HTML – program 
Hello 
 

 
Przykład 3-2 Postać wynikowa dokumentu w języku HTML – program 
Hello 
 
Zamykanie znaczników 
Znaczniki prawie zawsze wymagają znaczników zamykających. 
 
Wyjątek stanowią: 
<br> - przejście do nowego wiersza 
<hr> - znacznik linii poziomej 
<li> - znacznik pozycji listy 
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3.3  Formatowanie tekstu i znaczniki  
Kiedy przeglądarka czyta tekst HTML interpretuje wszystkie znaczniki. 
Znaczniki informują przeglądarkę o strukturze i sposobie wyświetlania 
tekstu.  
 
Tytuły 
Każdy dokument HTML powinien mieć tytuł. Zawarty jest on wewnątrz 
znaczników <TITLE> i </ TITLE>. Tytuły wyświetlane są zwykle poza 
tekstem, i często występują jako nazwa zakładki w przeglądarce. 
 
Komentarze 
Komentarz ma następującą postać: 
<!  Treść komentarza > 
 

Formatowanie tekstu 
Zwykle występujący w dokumentach tekst formatowany jest w sposób 
ciągły (nie zawiera znaków nowej linii) gdyż nie wiadomo jak szerokie 
pole na tekst będzie w przeglądarce. Jednakowoż pewien stopień 
formatowania jest dostępny. 
<BR> - znak nowej linii 
<P>  - nowy akapit 
<HR> - pozioma linia rozdzielająca. 
 
Nagłówki 
Język HTML definiuje 6 znaczników do wyświetlania kolejnych poziomów 
nagłówków. Są one postaci:  
• <Hi> - początek nagłówka poziomu i 
• </Hi> - koniec nagłówka poziomu i 
 
Wyliczenia 
Wyliczenie można podać w postaci listy nie uporządkowanej 
<UL>  - początek listy 
</UL> - koniec listy 
 Każda pozycja ma być poprzedzona znacznikiem <LI> 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Miasta dolnośląskie</title> 
  </head> 
  <body> 
    <p> Miasta dolnośląskie: </p> 
 <UL> 
 <LI> Wrocław 
 <LI> Jelenia Góra 
 <LI> Legnica 
 <LI> Wałbrzych 
 </UL> Koniec listy 
  </body> 
</html> 
Przykład 3-3 Lista przykładowa – postać źródłowa 
 
Powyższy tekst zostanie wyświetlony przez przeglądarkę jako: 

 
Przykład 3-4 Lista przykładowa – postać wynikowa 
 
 
Atrybuty 
Polecenia posiadają dodatkowe elementy składni nazywane atrybutami 
które specyfikują dodatkowe cechy definiowanego elementu. Atrybuty 
mogą przyjmować różne wartości nazywane parametrami. 
Atrybut ma postać: 
Nazwa_atrybutu=”wartość_atrybutu” 
W przypadku obrazu mogą to być jego wysokość i szerokość. 
<IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=midle height=”20” 
with=”60”> 
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Niektóre atrybuty są wspólne dla wszystkich elementów: 
• title - tytuł 
• style - styl 
• id  - identyfikator  
• class - klasa 
 
Dla elementów można również określić czynności związane z aktywacją 
danego elementu. Atrybuty te wykorzystywane są przez języki 
skryptowe do uruchomienia określonych działań. 
• onclick   - wciśnięto przycisk myszy 
• onkeypress  - wciśnięto klawisz klawiatury 
• onmouseover - kursor myszy umieszczono na tym elemencie 

 

Rozmiar czcionki 
Rozmiar czcionki określa znacznik <font>  z atrybutem size 
<font size="n"> Tekst </font> 
Rozmiar size może być od 1 do 7. 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Miasta dolnośląskie</title> 
  </head> 
  <body> 
    <p> Miasta dolnośląskie: </p> 
 <UL> 
 <LI> <font size="2"> Wrocław </font>  
 <LI> <font size="4"> Jelenia Góra </font>  
 <LI> <font size="6"> Legnica </font>  
 <LI> <font size="7"> Wałbrzych </font>  
 </UL> Koniec listy 
  </body> 
</html>  
Przykład 3-5 Ilustracja zmiany wielkości czcionki – plik źródłowy 
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Przykład 3-6 Ilustracja zmiany wielkości czcionki – wynik 
 

Kolor czcionki 
Podobnie jak wielkość czcionki określa się jej kolor i typ 
<font color="kolor"> Tekst </font> 
Atrybut kolor: 
”white”, “red”, …,“black” 
 
<LI> <font size="2", color="green"> Wrocław</font>  
<LI> <font size="4", color="blue">Jelenia Gór </font>  
<LI> <font size="6", color="red">Legnica </font>  
<LI> <font size="7", color="black"> Wałbrzych </font> 
Przykład 3-7 Ilustracja zmiany koloru czcionki – źródło 
 

 
Przykład 3-8 Ilustracja zmiany koloru czcionki – wynik 
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Informacja graficzna 
Informacja graficzna wchodząca w skład dokumentu WWW umieszczona 
jest w oddzielnych plikach. Dokument zawiera odsyłacze do tych plików 
w postaci znaczników. Znaczniki te mają postać <IMG>. 
 
<IMG SRC=”obrazek.gif”> 
 
Obrazy nie zawierają informacji formatującej. Sposób wyświetlania może 
zawierać słowo ALIGN. 
<IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=midle> 
Przykład 3-9 Postać źródłowa  obrazka w języku HTML 
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3.4 Tabele 
Tabele są konstrukcją szeroko stosowaną w dokumentach html. 
Znaczniki stosowane do konstruowania tabel: 
• <table> </table>  - znaczniki początku i końca tabeli 
• <th> </th>  - znaczniki nagłówka tabeli 
• <tr> </tr>  - znaczniki wiersza tabeli 
• <td> </td>  - znaczniki komórki tabeli 
 
<!DOCTYPE html> 
<HTML> 
  <HEAD> <TITLE> Tekst tytułu  </TITLE> </HEAD> 
   <BODY> 
   <table border="1"> 
    <th> Naglówek tabeli    </th> 
<tr> <td>komórka 1 1 </td> <td>komórka 1 2</td> </tr> 
<tr> <td>komórka 2 1 </td> <td>komórka 2 2</td> </tr> 
   </table> 
   </BODY> 
</HTML> 
 Przykład 3-10 Definicja tabeli składającej się z 2 wierszy i 2 kolumn 
 

 
Przykład 3-11 Wygląd tabeli składającej się z 2 wierszy i 2 kolumn 
 
Znacznik <table> może posiadać atrybuty zmieniające sposób 
wyświetlania tabeli. Należą do nich: 
• border - grubość obramowania (0 – brak) 
• widh - szerokość tabeli w pikselach lub % ekranu  
• heigh  - wysokość tabeli w pikselach lub % ekranu 
• cellspacing – ustawienie odstępu pomiędzy komórkami 
• cellpadding – ustawienie wewnętrznych marginesów w komórkach 
• collspan - ile komórek ma obejmować tabela 
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3.5  Formularze 
Formularze umożliwiają interakcję pomiędzy użytkownikiem a 
programem.  
 

 
Rys. 3-1 Przykład formularza do mnożenia liczb  
 
Ramy formularza znacznik <form> 
Ramy formularza określa znacznik <form>  </form>. Znacznik może być 
umieszczony w sekcji <body>. 
Formularz może mieć atrybut action który określa co ma być wykonane 
gdy użytkownik kliknie w przycisk OK. 
Jako pole action może być podane: 

• Ścieżka do skryptu CGI który ma być wykonany 
• Adres email na który formularz ma być wysłany 
 
Np. – wykonanie skryptu mnoz.cgi: 
<form action="http://localhost/tmp2/mnoz.cgi"> 
  ... 
</form> 
 
Np. – wysłanie emaila do jan.kowalski@xxx.com : 
<form action=mailto: jan.kowalski@xxx.com  
enctype=”text/plain”> 
  ... 
</form> 
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Znacznik <input> 
Pole za pomocą którego możemy wprowadzać informację określa się 
znacznikiem <input>.  Pole to ma atrybuty precyzujące sposób 
wprowadzania i interpretacji informacji: 
• name=”nazwa_pola” 
• size=wielkość_pola_w znakach 
• maxlength=max_liczba_znakow_w polu 
• allign=typ_wyrownania 
• type=typ_pola 
 
Typy pól: 
• ”text”   pole tekstowe 
• ”checkbox” pole wyboru 
• ”radio”  pole wyboru 
• ”file”  pole pozwalające wprowadzić nazwę pliku 
• ”password”  pole pozwalające wprowadzić hazło 
• ”submit” uruchamia akcję zdefiniowaną parametrem action 
• ”reset” pole którego wybór zeruje wpisy w innych polach 
 
 
Znacznik <div> jest kontenerem który powoduje zblokowanie elementów 
które obejmuje. Jego wystąpienie powoduje przejście do nowej linii. 
 
Znacznik <label>  
Istnieje potrzeba opisania pól wejściowych za pomocą odpowiednich 
etykiet. Znacznik <label>  przypisuje opis do pola wejściowego. W 
poniższym przykładzie przypisuje się nazwę Mnoznik 1 do pola 
wejściowego o nazwie ”arg1” 
 
<label> 
   Mnoznik 1: <input name="arg1" size="5"> 
</label> 
 
Znacznik <div> 
Znacznik <div> jest kontenerem który powoduje zblokowanie elementów 
które obejmuje. Jego wystąpienie powoduje przejście do nowej linii. 
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<form action="http://localhost/tmp2/mnoz.cgi"> 
 <div><label>Mnoznik 1: <input name="arg1"  
      size="5"></label></div> 
 <div><label>Mnoznik 2: <input name="arg2"  
      size="5"></label></div> 
 <div><input type="submit" value="Mnoz!"></div> 
</form> 
Przykład 3-12 Definicja formularza do mnożenia dwóch liczb 
 

W powyższym przykładzie będzie wyświetlony formularz: 

 
Użytkownik może wprowadzić do pól Mnoznik 1 i Mnoznik 2 odpowiednie 
wartości. Po wciśnięciu pola Mnoz! zostanie uruchomiony na serwerze 
localhost skrypt: / tmp2/mnoz.cgi . Do skryptu przekazane zostaną 
wprowadzone przez użytkownika parametry Mnoznik 1 i Mnoznik 2 
określone w polach o nazwach arg1 i arg2. 
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3.6  Odsyłacze hipertekstowe pomiędzy dokumentami 
Dokumenty hipertekstowe mogą składać się z wielu plików.  
Najważniejszą cechą dokumentów hipertekstowych jest możliwość 
wskazania innego dokumentu który może być położony na lokalnym lub 
innym komputerze. Odbywa się to poprzez odsyłacze hipertekstowe. 
Odsyłacz jest odnośnikiem pasywnym to znaczy nie powoduje on 
samoczynnego ściągnięcia innego dokumentu (tak jak np. znacznik IMG) 
ale jedynie jego wyróżnienie. Gdy użytkownik wybierze ten dokument 
nastąpi jego sprowadzenie. 
 
Odsyłacze mają dwa główne cele: 
• Wykorzystywane są do tworzenia spisów treści 
• Wskazują inne dokumentu umieszczone w Internecie 
 
Odsyłacze mogą być do: 
• Podstrony dokumentu 
• Etykiety w ramach tego samego dokumentu 
 
Odsyłacz do podstrony 
Odsyłacz do podstrony ma postać: 
 
<a href="ścieżka"> opis odsyłacza </a> 
 
ścieżka – względna ścieżka dostępu do pliku z dokumentem html 
opis  - Opis odsyłacza  
 
<a href="tabela1.html">  Tabela 1 </a> 
 
Odsyłacz do etykiety 
Odsyłacz do etykiety stosowany jest gdy chcemy przejść do jakiegoś 
zaznaczonego miejsca w bieżącym dokumencie (etykiety, zakładki) 
Jeśli chcemy używać etykietę, najpierw należy ją zdefiniować w 
wybranym miejscu strony za pomocą znacznika: 
<a name="nazwa_etykiety" >(opis etykiety)</a> 
Następnie można umieścić odnośnik do tej etykiety: 
 
<a href="(ścieżka)#nazwa_etykiety"> opis odsyłacza 
</a > 
ścieżka – względna ścieżka dostępu do pliku z dokumentem html 
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Odnośnik do strony w Internecie 
Odnośnik do strony w Internecie ma postać: 
 
<a href="http://adres strony">opis strony</a> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Przykłady odsyłaczy</title> 
  </head> 
  <body> 
 <a name="etykieta1"> (opis etykiety 1) </a> 
 <UL> 
 <LI> <a href="http://google.pl"> do strony      </a> 
 <LI> <a href="tabela1.html">  Odnośnik do pliku </a> 
 <LI> <a href="#etykieta1"> odnosnik do etykiety </a> 
 <LI> <a href="ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/">   
       odnosnik do ftp </a> 
 </UL> Koniec listy odsyłaczy 
 </body> 
</html> 
Przykład 3-13 Postać źródłowa  przykładu z odnosnikami 
 

 
Przykład 3-14 Postać wynikowa przykładu z odnośnikami 
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4 Przeglądarka WWW 

4.1 Współpraca przeglądarki i serwera WWW 
Współpraca przeglądarki i serwera WWW odbywa się poprzez protokół 
TCP w trybie połączeniowym. Po wskazaniu przez użytkownika adresu 
URL dokumentu przeglądarka łączy się z serwerem (port 80), pobiera 
treść dokumentu i się rozłącza. Pobieranie dokumentu odbywa się przy 
pomocy protokołu HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protocol)  

4.2 Budowa przeglądarki 
Przeglądarka wysyła do serwera żądania przesłania dokumentów spod 
danego URL a następnie interpretuje przesyłane przez serwer dane. 
Składa się ona z następujących modułów: 
• Moduł sterujący – interpretacja danych z klawiatury i myszki oraz 

wywoływanie innych modułów 
• Interpreter języka HTML i inne opcjonalne interpretery (np. Java 

Script, PDF,XML) 
• Klienta HTTP i klientów innych protokołów (np. FTP) 
• Moduł wyświetlający – biblioteki dostępu do funkcji graficznych. 
 

Interfejs użytkownika

sterowanie przeglądaniem

sterowanie wyświetlaniem

Interfejs sieciowy

Klient http Interpreter
Java Script

Interpreter
XML

Biblioteki
graficzne

Modu
zapamiętywania

kopii

Klient FTP

 
Rys. 4-1 Struktura przeglądarki WWW 
 
Ważną funkcją przeglądarki jest obsługa obiektów wskazywanych na 
dokumencie przez użytkownika. Przeglądarka musi określić związek 
pomiędzy pozycją kursora na ekranie a obiektem dokumentu a następnie 
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wykonać akcję związaną ze sprowadzeniem i wyświetleniem 
wskazanego obiektu. 
 

5 Protokół HTTP 

5.1 Przeznaczenie 
Protokół HTTP jest protokołem specyfikującym sposób udostępniania 
dokumentów WWW i sposób współpracy pomiędzy przeglądarką a 
serwerem WWW. Występuje w wersji 1.0 i 1.1. 
Wymiana danych odbywa się poprzez gniazdka TCP/IP. 
Transmitowane są zasoby (ang. resources). Zasoby zwykle odpowiadają 
plikom ale mogą też być generowane przez serwer dynamicznie (np. 
przez CGI). 

5.2 Transakcja HTTP 

Współpraca klienta i serwera 
Współpraca pomiędzy przeglądarką a serwerem odbywa się w trybie 
klient - serwer. Zasadnicze kroki protokołu są następujące: 
• Klient HTTP tworzy połączenie 
• Klient wysyła żądanie przesłania zasobu 
• Serwer HTTP przesyła żądane dane 
• Serwer zamyka połączenie 
 
Zarówno żądanie jak odpowiedź mają postać: 
• Linia początkowa 
• Zero lub więcej linii nagłówka 
• Pustej linii 
• Treści komunikatu 

 
<linia poczatkowa , różna dla żądania i odpowiedzi> 
Nagłówek1:wartość1 
Nagłówek2:wartość2 
Nagłówek3:wartość3 
... 
NagłówekN:wartośćN 
 
<opcjonalna treść komunikatu; może zawierać wiele linii a 
także dane binarne > 
 
Linia początkowa i nagłówki powinny się kończyć znakami CR, LF. 
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Linia początkowa 

Linia początkowa zawiera trzy składniki oddzielone spacjami: 
• Nazwa metody – GET, POST, HEAD 
• Lokalna ścieżka do zasobu 
• Oznaczenie wersji protokołu HTTP 

 

Polecenie GET 
Polecenie GET oznacza żądanie pobrania zasobu który 
wyspecyfikowany jest jako drugi parametr. Ścieżka jest oznaczeniem 
lokalnego zasobu (URI)  – występuje w URL po nazwie komputera.  
Oznaczenie wersji protokołu ma postać: "HTTP/x.x", 
 
GET /path_to_file/index.html HTTP/1.0 
 
Linia początkowa odpowiedzi 

Linia początkowa odpowiedzi zawiera trzy składniki oddzielone spacjami: 
• Oznaczenie wersji protokołu HTTP – tak jak w żądaniu 
• Kod odpowiedzi – liczba 3 cyfrowa wskazująca na przyczynę błędu 
• Frazę opisu przyczyny – podaje czytelny opis przyczyny błędu 
 

HTTP/1.0 200 OK 
HTTP/1.0 404 Not Found 
Tab. 0-1 Przykłady linii początkowej odpowiedzi 

 
 
1xx Tylko informacja 
2xx Sukces 
3xx Skierowanie klienta do innego URL 
4xx Błąd po stronie klienta 
5xx Błąd po stronie serwera 
Tab. 0-1 Kody błędów odpowiedzi protokołu HTTP 
 
Linie nagłówka 
Linie nagłówka podają informacje o żądaniu lub odpowiedzi lub też 
specyfikują zawartość żądania/odpowiedzi. Są one w postaci tekstowej 
formatu: Nazwa_nagłówka:wartość i kończą się znakami CR i LF. 
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Protokół HTTP 1.0 definiuje 16 nagłówków a HTTP 1.1 definiuje 46 
nagłówków.  
Przykład nagłówka: 
User-agent: Mozilla/3.0Gold 
 
Treść komunikatu 
Po nagłówkach komunikatu występuje (opcjonalnie) treść komunikatu. 
Gdy komunikat zawiera treść zwykle występuje nagłówek który stanowi 
jej opis i podaje zawartość i długość. 
 
Content-Type:zawartość  (np. text/html, image/gif, itp) 
Content-Length:długośc  (np. 2345) 
 

5.3 Przykład transakcji HTTP 
Sprowadzamy zawartość URL: http://www.somehost.com/path/file.html 
 
1. Otwieramy połączenie z komputerem www.somehost.com port 80. 
2. Wysyłamy żądanie: 
GET /path/file.html HTTP/1.0 
From: uzytkownik@xxx.com 
User-Agent: HTTPTool/1.0 
[pusta linia] 
3. Serwer powinien odpowiedzieć (przykładowo): 
HTTP/1.0 200 OK 
Date: Fri, 16 Dec 2011 22:09:34 GMT 
Content-Type: text/html 
Content-Length: 1354 
 
<html> 
<body> 
<h1>Witamy!</h1> 
(kolejne linie) 
  . 
  . 
  . 
</body> 
</html> 
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5.4  Inne metody HTTP 

Metoda HEAD 
Metoda HEAD jest podobna do metody GET z tą różnicą że nie 
podajemy treści komunikatu. Odpowiedź także nie może zawierać treści. 
Metoda służy do pobrania informacji o zasobie bez pobierania samego 
zasobu. 
Metoda POST 
Metoda POST jest używana do przesłania pewnych danych od klienta do 
serwera. 
• Blok danych jest przesyłany w treści komunikatu 
• Pole URL określa nie dane ale zwykle program który ma przetworzyć 

wysyłane dane. 
• Odpowiedź serwera zawiera wyniki tego programu a nie statyczny plik 
 
POST /login.jsp HTTP/1.1 
 Host: www.mojadres.net 
 User-Agent: Mozilla/4.0 
 Content-Length: 27 
 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
 
 userid=joe&password=guessme 
Przykład działania metody POST 
 

5.5  Eksperymenty z HTTP 
Prosty eksperyment można przeprowadzić używając programu telnet. 
Łączymy się z serwerem www.jakis_komputer.com z portem 80. 
telnet www.jakis_komputer.com 80 
Następnie wprowadzamy żądanie: 
GET /path/file.html HTTP/1.0 
[nagłówki o ile są] 
[pusta linia] 
 
Następnie obserwujemy odpowiedź. 
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5.6  Kodowanie treści komunikatu 
Gdy w treści komunikatu występują dane binarne powinny one być 
zakodowane aby przypadkowo nie wprowadzić w błąd serwera lub 
przeglądarki. W HTTP stosuje się kodowanie URL (ang. URL encoding). 
Opisano to w RFC 2396. 
 
Główne zasady kodowania URL: 

1. Niebezpieczne znaki koduje się jako %xx gdzie xx jest kodem HEX 
znaku. Niebezpieczne znaki to =, &, %, +, oraz znaki niedrukowalne. 

2. Spacje zamienia się na znak +. 
3. Łańcuchy nazwa i wartość łączy się za pomocą znaków = i &. Na 

przykład:  name1=value1&name2=value2. 
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6 Dokumenty dynamiczne – standard CGI 
Dokumenty dynamiczne generowane są przez serwer WWW na bieżąco. 
Sposób w jaki się to odbywa określony jest przez standard CGI (ang. 
Common Gateway Interface).  Standard nie określa żadnego języka 
programowania a jedynie sposób współpracy przeglądarki i serwera 
WWW. To tworzenia aplikacji CGI można użyć języka PHP,C, Javy, 
skryptów UNIX i innych narzędzi. 
 

6.1 Wyjście programu 

Uruchomiony program pisze na swe wyjście standardowe które zostaje 
przekierowane do gniazdka z którym połączył się klient. 

Program CGI musi generować dokument zgodnie z wymaganiami HTML. 
Musi się składać z: 
• Nagłówka 
• Treści 
Aby można było rozróżniać różne typy dokumentu ich typ ma być 
umieszczony w nagłówku. W nagłówku może też być informacja że 
dokument znajduje się w innym miejscu.  
 
Przykładowa zawartość nagłówka: 
Content-type:text-/html 

Przykładowy program CGI w skrypcie sh UNIX’a: 
#!/bin/sh 
echo Content-type: text/plain 
echo 
echo Dokument utworzony ‘date’ 
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void main() { 
 // Wypisanie nagłówka HTML     
 // Dodatkowy \n do wysłania pustej linii   
 printf("Content-type: text/html\n\n") ; 
 printf("<html>\n") ; 
 printf("<head><title>Wyjscie CGI</title></head>\n"); 
 printf("<body>\n") ; 
 printf("<h1>Dzien dobry </h1>\n") ; 
 printf("</body>\n") ; 
 printf("</html>\n") ; 
 exit(0) ; 
} 
Przykład 6-1 Program wypisujący tekst „Dzień dobry” w CGI 
 

6.2 Parametry programu 
Standard CGI zezwala na to aby program miał argumenty. Argumenty 
dołączone są do adresu URL. Serwer dzieli adres na dwie części: 
• Część która wywołuje program 
• Część która przekazywana jest programowi jako argument 
 
Znakiem rozdzielającym części jest znak zapytania ? 
Parametry przekazywane są w postaci łańcucha zawierającego pary :  

nazwa=wartość 

”nazwa1=wartość1&nazwa2=wartość2& ... &nazwaN=wartośćN”  

Aby rozkodować łańcuch należy: 
1. Podzielić łańcuch na części oddzielone znakami & i ; 
2. Zastąpić znaki + spacjami 
3. Zastąpić sekwencje %xx przez znak którego kod HEX jest xx 

Rozkodowanie dokonywane jest przez moduł obsługi HTML w serwerze. 
Parametry umieszczane są w zmiennych środowiska.  
Uruchomiony program dziedziczy zmienne środowiska i je odczytuje. 
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• Dla metody GET argumenty umieszczone są w zmiennej środowiska 
QUERY_STRING 

• Dla metody POST program CGI czyta dane ze standardowego 
wejścia (stdin). Długość tych danych zawarta jest w zmiennej 
środowiska CONTENT_LENGTH. 

 
QUERY_STRING Łańcuch z parametrami – informacje znajdujące 

się w adresie URL za znakiem ? 
CONTENT_LENGTH Długość danych z przeglądarki 
REMOTE_ADDR Adres IP z którego wyszło zlecenie 
REQUEST_METHOD Nazwa metody: GET, POST, HEAD 
SCRIPT_NAME Fragment ścieżki znajdującej się po nazwie 

serwera 
Tab. 6-1 Niektóre zmienne środowiska wykorzystywane w CGI 
 
 
Przykład – mnożenie 2 liczb 
Do interakcji z użytkownikiem wykorzystany zostanie znacznik <form>. 
Znacznik <form> tworzy formularz który umożliwia interakcję dokumentu 
z użytkownikiem.  Atrybut action specyfikuje program CGI który należy 
uruchomić. 
 
Znacznik <div>   - wyrównanie pola 
Znacznik <label> - definiuje opis dla pola <input> 
Znacznik <input > - tworzenie pola w które użytkownik może 

wprowadzić informację. Atrybut name – nazwa 
pola, size – rozmiar pola w znakach. 

 
Naciśnięcie pola wejściowego „Mnóż” typu submit spowoduje akcję 
uruchomienia programu http://localhost/tmp2/mnoz.cgi z argumentami 
arg1=2 arg2=4 
 
<form action="http://localhost/tmp2/mnoz.cgi"> 
<div><label>Mnoznik 1: <input name="arg1" 
size="5"></label></div> 
<div><label>Mnoznik 2: <input name="arg2" 
size="5"></label></div> 
<div><input type="submit" value="Mnoz!"></div> 
</form> 
Przykład 6-2 Definicja formularza – (plik o nazwie index.html) 
umieszczony jest w katalogu tmp2 serwera localhost 
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Rys. 6-1 Formularz mnożenia liczb wyświetlony w przeglądarce Internet 
Explorer  
 
 
Po kliknięciu w przycisk „Mnoz”  przeglądarka będzie żądała 
uruchomienia programu o URL 
http://localhost:/tmp2/mnoz.cgi  

Przekaże mu dane: arg1=2&arg2=4 
Cały URL będzie postaci: 
http://localhost:/tmp2/mnoz.cgi?arg1=4&arg2=4 
Po stronie serwera uruchomiony będzie program mnoz.cgi 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
int main(void) { 
  char *dat; 
  long a1,a2; 
  printf("%s%c%c\n", 
  "Content-Type:text/html;charset=iso-8859-1",12,10); 
  printf("<TITLE>Wynik mnozenia</TITLE>\n"); 
  printf("<H3>Wynik mnozenia </H3>\n"); 
  dat = getenv("QUERY_STRING"); 
  if(dat == NULL) 
    printf("<P>Error! Blad w przekazywaniu danych z  
           formularza."); 
  else if(sscanf(dat,"arg1=%ld&arg2=%ld",&a1,&a2)!=2) 
    printf("<P>Error! Zle dane, dane musza byc  
           liczbami "); 
  else 
    printf("<P>Iloczyn %ld i %ld jest 
%ld.",a1,a2,a1*a2); 
  return 0; 
} 
Przykład 6-3 Program mnoz.cgi w języku C mnożący dwie liczby 
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7 Dokumenty aktywne 
Strony w postaci HTML przystosowane są do przesyłania dokumentów 
statycznych. Powstała jednak potrzeba aby wykorzystać przeglądarkę 
jako uniwersalny interfejs do aplikacji. Wymaga to zapewnienia 
możliwości interakcji użytkownika z aplikacją. Można to zrealizować na 
dwa sposoby: 
• Program umieszczony po stronie serwera. Po wprowadzeniu danych 

następuję wykonanie programu po stronie serwera i przesłanie 
dokumentu z wynikami do przeglądarki. Jest to dokument 
dynamiczny. 

• Kod programu osadzony jest w dokumencie i wykonywany po stronie 
klienta przez przeglądarkę. Jest to dokument aktywny. 

 
Dokument aktywny składa się programu który przesyłany jest z serwera i 
uruchamiany przez przeglądarkę po stronie użytkownika. Program ten 
może prowadzić dialog z użytkownikiem zmieniając wyświetlaną 
informację. Rozwiązuje on problem odświeżania zmieniającej się strony. 
 
Aby umożliwić posługiwanie się dokumentami aktywnymi należy: 
• Zdefiniować sposób osadzenia kodu w dokumencie (X)HTML 
• Zdefiniować język programowania wykonywany przez przeglądarkę. 
• Zdefiniować API i sposób interakcji pomiędzy programem a 

dokumentem, dostęp do danych dokumentu, reagowanie na 
zdarzenia. 

 
Zestaw tych technologii określony jest w specyfikacjach (X)HTML, 
JavaScript, Java, DOM (ang. Document Object Model) 

 

7.1 Język JavaScript 
Język JavaScript powstał w firmie Netscape w 1995 roku. Jest to język o 
następujących własnościach: 
• Język interpretowalny 
• Nawiązujący do języka C 
• Słaba kontrola typów danych, typy proste są liczbami 

zmiennoprzecinkowymi lub łańcuchami Unicode. 
• Nie ma wskaźników 
• Obsługuje tablice i obiekty lecz nie jest w pełni obiektowy 
• Niezależny od sprzętu i przenośny 
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Aby powiązać język z dokumentami należy rozwiązać problemy: 
• Język bazowy dokumentu (HTML) musi uwzględnić konstrukcje, które 

będą przeznaczone do przechowywania kodu.  
• Język  musi mieć możliwość odwoływania się do struktury oraz do 

zdarzeń generowanych w obszarze dokumentu. 
 
Typowe zastosowania języka to: 
• Umożliwienie modyfikowania wyglądu bieżącego dokumentu  
• Wykonywanie prostych obliczeń   
• Kontrola poprawności wypełnienia formularza  
• Dostęp do daty i czasu  
• Lokalne generowanie dokumentów HTML. 
 
Środowisko wykonania JavaScriptu różni się znacznie od środowiska 
zwykłego programu: 
• Posiada dostęp do dokumentu i środowiska przeglądarki: okno, 

pasek adresu, status, ramki 
• Nie posiada dostępu do środowiska systemu operacyjnego: pliki, 

procesy, itd. 
 
Interfejs do przeglądarki i dokumentu obejmuje następujące elementy: 
• window:  screen, event, location, frames, history, navigator  
• document:  body, forms, images. links, anchors, filters, applets, 

embeds, plug-ins, frames scripts, all, selection.  
 
Kod w JavaScript może się pojawić: 
1. Wewnątrz treści dokumentu w jego nagłówku lub ciele po znaczniku 

<script> 
2. W zewnętrznym pliku (zwykle z rozszerzeniem .js) za pośrednictwem 

odnośnika 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>JavaScript Pierwszy program</title> 
  </head> 
  <body> 
  <script type="text/javascript"> 
<!-- 
  document.write("Dzień dobry"); 
//--> 
 </script>  
</body> 
</html>  
Przykład 0-1  Elementarny program w JavaScript umieszczony w 
dokumencie 
 
<html> <head> </head> 
<body> 
 <script type="text/javascript" src="jhello1.js"> 
 </script> 
<p> Program zawarty jest w pliku "jhello1.js".</p> 
</body> </html> 
Przykład 0-2  Elementarny program w JavaScript umieszczony w pliku 
zewnętrznym 
 
document.write("Program zewnetrzny"); 
Przykład 0-3  Plik jhello1.js  z programem w JavaScript 
 
 

 
Przykład 0-4  Wyniki działania programu jhello1.js w JavaScript 
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Stałe i zmienne 
W języku JavaScript zmienne definiuje się za pomocą słowa kluczowego 
var z następującą po nim listą nazw. Duże i małe litery są rozróżniane.  
 
var x,y, Nazwisko; 

     var miasto=”Wrocław”  
 

Typy danych 
W JavaScript występują następujące typy danych: 
• Boolean: typ logiczny, przyjmuje wartość true i false 
• Number: typ liczbowy, może być zapisany w formacie z kropką, 

wykładniczym, dziesiętnym, ósemkowym i szesnastkowym  
• String: zawiera łańcuchy 
• Null: nie przechowuje żadnej wartości 
• Undefined: zmienna nie została zainicjowana 
 
Wyrażenia i warunki 
Operatory jednoargumentowe: ++, -- 
Operatory dwuargumentowe: +, -, *, /, % 
Operatory relacji: <, <=, >, >=, != , == 
Operatory logiczne: AND (&&), OR (||), NOT (!) 
 
Sterowanie przepływem 
Sterowanie przepływem w JavaScript odbywa się za pomocą konstrukcji 
jak w języku C. 
 
if(warunek) { 
  Instrukcje 
} 
 
if(warunek) { 
  Instrukcje 
} else { 
    Instrukcje 
} 
 
while(warunek) { 
  blok instrukcji 
} 
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do { 
  blok instrukcji 
} while(warunek) 
 
for(początek; warunek; zmiana) { 
    blok instrukcji 
} 
 
break  – opuszczenie pętli 
continue - wykonanie następnego kroku 
 
Obiekty 
Obiekt jest to  pojemnik, wewnątrz którego umieszczone są zmienne i 
funkcje (nazywane metodami).   
 
Zmienne umieszczone wewnątrz obiektu nazywa się właściwościami 
obiektu (ang. properties). Właściwości obiektu reprezentują pewne jego 
cechy (liczba znaków łańcucha, wymiary okna, itp.) 
 
Poza właściwościami obiekt zawierać może  metody. Są to funkcje które 
wykonują różne operacje na obiekcie (np. właściwościach). 
 
Do właściwości i metod można się odwołać podobnie jak do zwykłych 
zmiennych i funkcji, trzeba przed ich nazwą umieścić obiekt którego są 
elementami (np. zmienną która przechowuje dany obiekt) i kropkę. 
 
var tekst="Dzien dobry! "; 
document.write(tekst.toUpperCase()); 
document.write(tekst.length); 
Przykład 0-5 Długość obiektu tekst - tekst.length jest jego 
właściwością, funkcja toUpperCase() metodą 
Wynik będzie 
Dzien dobry! 13 
 
Klasa  - definicja danego obiektu, obiekt jest to konkretny egzemplarz 
klasy. 
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Predefiniowane obiekty w JavaScript:  
• String - łańcuch tekstowy, własności: length, metody: slice(), split(),      

... 
• Array  - tablica, własności: length, metody: concat(), pop(), push(), 

... 
• Date - data, metody: getMonth(), getDay()  
• Match - obiekt matematyczny 
 
Obiekty przeglądarki 

JavaScript zapewnia dostęp do obiektów przeglądarki: 
• window  – reprezentuje okno przeglądarki 
• navigator - daje dostęp do typu i własności przeglądarki 
• screen  - daje dostęp do ekranu (wielkość, rozdzielczość,...) 
• history  - daje dostęp do historii przeglądania 
• location  - zapewnia dostęp do aktualnego URL 
 
<html> <head> 
<script type="text/javascript"> 

function show_alert(){ alert("Jestem oknem     
alarmu!");} 

</script> 
</head> <body> 
<input type="button" onclick="show_alert()"      
  value="Pokaz okno alarmu" /> 
</body> </html> 
Przykład 0-6 Wykonanie funkcji alert przy naciśnięciu klawisza typu 
”button” - kod 
 

 
Przykład 0-7 Wykonanie funkcji alert przy naciśnięciu klawisza typu 
button - wynik 
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Obiekty dokumentu DOM 

DOM (ang. Document Object Model) sposób reprezentacji złożonych 
dokumentów XML i  HTML w postaci modelu obiektowego. Model ten 
jest niezależny od języka programowania. Standard WWW DOM 
definiuje zespół klas i metod, pozwalających na dostęp do struktury 
dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, usuwanie i 
modyfikację tzw. węzłów. Interfejs ten jest zdefiniowany dla języka Java i 
JavaScript. 
 
Podstawowe obiekty DOM 
• document  - dokument HTML załadowany do przeglądarki jest 

dostępny jako obiekt document 
• event  - zdarzenie powiązane ze zdarzeniami generowanymi w 

dokumencie przez myszkę, klawiaturę, itd. 
• form  - formularz występujący w dokumencie HTML 
• submit  - klawisz „submit” występujący w dokumencie HTML 
 
Obiektów DOM jest znacznie więcej  
 
<html> <body> 
<form id="form1" action="akcja.asp"> 
 Imię: <input type="text" name="fname" value="Jan" 
/><br /> 
  Nazwisko: <input type="text" name="lname" 
value="Kowalski" /><br /> 
  <input type="submit" value="Wyslij" /> 
</form>  
 
<p>Lista elementów formularza:</p> 
<script type="text/javascript"> 
var x=document.getElementById("form1"); 
for (var i=0;i<x.length;i++){ 
  document.write(x.elements[i].value); 
  document.write("<br />"); 
} 
</script> 
</body> </html> 
Przykład 0-8 Wyliczenie elementów formularza - kod 
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Przykład 0-9 Wyliczenie elementów formularza – wynik 
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7.2 Technika Javy 
Inną metodą tworzenia dokumentów aktywnych jest zastosowanie 
technologii Java. 
 

Historia 
Język powstał około roku 1995 w firmie Sun i był pierwotnie 
przeznaczony do programowania systemów wbudowanych. Miał 
zapewnić przenośność oprogramowania. Wywodzi się z C++ z którego 
wyeliminowano konstrukcje potencjalnie prowadzące do błędów. Zyskał 
popularność dzięki zastosowaniom sieciowym. 
 

kompilacja wykonanie

kod bajtowy
kod

źródowy
naszyna
wirtualnaKompilator

prog.java prog.class

 
Rys.  0-1 Wykonanie programu w Java 
 
Cechy jezyka Java: 
1. Bezpieczeństwo – class loader, byte code verifier, security manager. 
2. Otwarte standardy i przenośność - Java Core API (API - Aplication 

Programming Interface).  
3. Wieloplatformowość (od urządzeń wbudowanych do serwerów). 
4. Język zorientowany obiektowo. 
5. Wielowątkowość. 
6. Wsparcie dla aplikacji sieciowych rozproszonych. 
 

 Aplety i aplikacje 
Programy w Javie dzielą się na dwie grupy: 
1. Aplikacje – wykonywane środowisku systemu operacyjnego  
2. Aplety - programy osadzone w dokumencie WWW i wykonywane w 

środowisku przeglądarki. 
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lub
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dokumentacj
a w HTML
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dokument
HTML
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wirtualna javy

java
 

 
Rys. 0-1 Tworzenie apletów w pakiecie JDK 
 
Programy w javie kompilowane są do tak zwanego kodu bajtowego i 
umieszczane na serwerze skąd są pobierane  i wykonywane  przez 
przeglądarkę. 
 
Program w javie przeznaczony do wykonania przez przeglądarkę 
nazywa się apletem. 
 
Program w javie przeznaczony do wykonania przez serwer nazywa się 
servletem. 
 
Sposoby wykonania apletu: 
• Adres apletu można wpisać w przeglądarce Np.: 

http://www.myserver.edu/example/jprog.class 
• Odwołanie do apletu można umieścić w dokumencie HTML  

<aplet codebase=” www.myserver.edu/example” code=”jprog.class”> 
 
Aplet może współpracować z: 
• Przeglądarką – interpreterem HTML 
• Klientem HTTP 
• Siecią 
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8 Serwer WWW 

8.1 Funkcje serwera WWW 
Funkcją serwera WWW jest realizacja żądań klienta wysłanych przez 
protokół HTTP. Typowo serwer odbiera prośbę o podanie pewnego 
zasobu i zwraca ten zasób jako odpowiedź. 
Klient może żądać np. pliku a gdy ten plik jest zwracany może odnieść 
się do jego elementów. Dzieje się tak gdy plik jest katalogiem. Klient 
może także wskazać program który ma być uruchomiony po stronie 
serwera (jako skrypt CGI).  
 
Funkcja serwera WWW 
Serwer WWW odbiera żądanie od klienta, dekoduje je, pobiera zasób i 
przekazuje go do klienta. 
 
Podstawowe funkcje realizowane przez serwer WWW: 
• Przyjęcie połączenia TCP 
• Dekodowanie komunikatu protokołu HTML 
• Realizacja żądania (przesłanie zasobu, wykonanie programu CGI) 
• Obudowanie dokumentu nagłówkami HTTP 
• Wysłanie danych do klienta 
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Czytaj żądane pliki,
generuj treść

Start

Wyślij dane

czekaj na
polączenie

Analizuj żądanie
protokolu HTTP

odbierz dane

rozlacz polączenie

Klient

Zasoby

 
Rys. 8-1 Struktura prostego serwera WWW 
 
Dodatkowe funkcje serwera WWW 
• Prowadzenie dziennika 
• Realizacja funkcji bezpieczeństwa 
• Analiza żądań 
 

8.2 Architektury serwerów WWW 

Główne architektury serwera WWW: 
• Wieloprocesowy – Apache dla systemów UNIX 
• Wielowątkowy  – Apache dla systemów Windows NT 
• Jednoprocesowy, sterowany zdarzeniami – Zeus thttpd 
 
Serwer wieloprocesowy – dla każdego połączenia tworzony oddzielny 
proces. 
  
Serwer wielowątkowy – dla każdego połączenia tworzony oddzielny 
wątek. 
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Czytaj żądane pliki,
generuj treść

Start

Wyślij dane

czekaj na
polączenie

Analizuj żądanie
protokolu HTTP

odbierz dane

rozlacz polączenie

Zasoby

Utworz nowy
proces

Klient
1

Klient
2

Klient
N Proces 1

Proces 2

Proces N  
Rys. 8-2 Struktura wieloprocesowego serwera WWW 
 
Zalety: 
• Możliwość wykorzystania wielu procesorów 
• Łatwy do uruchamiania  
 
Wady: 
• Trudna komunikacja międzyprocesowa 
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8.3 Przykład prostego serwera WWW 
 
Potrzebne funkcje: 
 
fdopen – łączy istniejące gniazdko z tworzonym przez funkcję 
strumieniem: 
FILE *fdopen(int fd, const char *mode); 
Gdzie: 
fd Uchwyt istniejącego gniazdka 
mode Tryb dostępu 
 
Funkcja tworzy strumień (identyfikator jest zwracany przez funkcję) i 
wiąże go z istniejącym deskryptorem pliku fd (może to być gniazdko). To 
co przychodzi z pliku kierowane jest do strumienia i może być z niego 
odczytywane. Zapis do strumienia kierowany jest do pliku. 
  
Przykład: 
  sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
  … 
  s = accept(sock, NULL, NULL); 
  … 
  f = fdopen(s, "a+"); 
 
Otwarcie strumienia f powiązanego z gniazdkiem s w trybie odczytu I 
dopisywania. 
 
strtok – pobiera kolejne elementy łańcucha 
char *strtok(char *str, const char *delim) 
Gdzie: 
str Wskaźnik do testowanego łańcucha 
delim Separator 
 
Funkcja zwraca wskaźniki na kolejne elementy łańcucha które 
oddzielane są separatorem delim (spacja, przecinek, itp...) 
Gdy zwraca NULL łańcuch się skończył. Kolejne wywołania (oprócz 
pierwszego) powinny mieć parametr str równy NULL. 
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#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 const char str[80] = "To jest przyklad dzialania"; 
 const char sep[2] = "-"; 
 char *element; 
 // Pobierz pierwszy element   
 element = strtok(str, sep); 
 // Pobieraj kolejne elementy 
 while( element != NULL ) { 
      printf( " %s\n", element ); 
      element = strtok(NULL, sep); 
 } 
 return(0); 
} 
Przykład  8-1 Działania funkcji strtok 
 
Wyniki: 
To  
jest  
przyklad  
dzialania 
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// Prosty serwer www - opracowany na podstawie  
// www.jbox.dk/sanos/webserver.htm 
 
#define SERVER "webserwer/1.0" 
#define PROTOCOL "HTTP/1.0" 
#define TFORM "%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT" 
#define PORT 4000 
#define DSIZE 4096 
 
int main(int argc, char *argv[ ]) { 
  int sock, s; 
  FILE *f; 
  struct sockaddr_in sin; 
 
  // Utworzenie gniazdka ----   
  sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
  // Nadanie gniazdku adresu 
  sin.sin_family = AF_INET; 
  sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 
  sin.sin_port = htons(PORT); 
  bind(sock, (struct sockaddr *) &sin, sizeof(sin)); 
 
  // Wejscie a odbior polaczen 
  listen(sock, 5); 
  printf("Server HTTP  nasluchuje na porcie %d\n", PORT); 
 
  for(;;) { 
    // Czekaj na polaczenie --- 
    s = accept(sock, NULL, NULL); 
    if (s < 0) break; 
    // Polacz gniazdko ze strumieniem 
    f = fdopen(s, "a+"); 
    // Przetwarzanie zgloszenia 
    przetwarzaj(f); 
    // Rozlaczenie 
    fclose(f); 
  } 
  close(sock); 
  return 0; 
} 
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int przetwarzaj(FILE *f) { 
  char buf[DSIZE], timebuf[32]; 
  char *method, *path, *protocol; 
  struct stat statbuf; 
  char pathbuf[DSIZE]; 
  int len; 
  DIR *dir; 
  struct dirent *de; 
  struct tm *tm; 
  // Odbieramy linie ------- 
  if (!fgets(buf, sizeof(buf), f)) return -1; 
  printf("%s\n", buf); 
  // Z naglowka HTTP pobieramy: 
  // metoda sciezka_do_zasobu  oznaczenie_protokolu 
  // Funkcja strtok(buf,separator) zwraca kolejne slowo z  
  // bufora buf 
  method = strtok(buf, " "); 
  path = strtok(NULL, " "); 
  protocol = strtok(NULL, "\r"); 
  // Gdy sie nie udalo - koniec 
  if (!method || !path || !protocol) return -1; 
  // Ustawiamy wskaznik pozycji pliku na poczatku 
  fseek(f, 0, SEEK_CUR); // Force change of stream direction 
  // GET /path_to_resource/index.html HTTP/1.0 
  // Gdy polecenie inne niz GET - wysylamy komunikat o bledzie 
  if (strcasecmp(method, "GET") != 0) 
    send_error(f, 501, "Not supported", NULL, "Method is not  
       supported."); 
  // Pobieramy status zasobu 
  else if (stat(path, &statbuf) < 0) 
  // Gdy zasob nie istnieje - wysylamy komunikat o bledzie 
    send_error(f, 404, "Not Found", NULL, "File not found."); 
  // Gdy zasob jest katalogiem ----- 
  else if (S_ISDIR(statbuf.st_mode))  { 
    len = strlen(path); 
    // Nazwa katalogu ma konczyc sie '/' 
    if (len == 0 || path[len - 1] != '/')  { 
      snprintf(pathbuf, sizeof(pathbuf), "Location: %s/", 

 path); 
      send_error(f, 302, "Found", pathbuf, "Directories must  
      end with a slash."); 
    }  else  { 
      // Gdy jest plik /sciezka/index.html to go wyslac 
      snprintf(pathbuf, sizeof(pathbuf), "%sindex.html", path); 
      if (stat(pathbuf, &statbuf) >= 0) 
        wyslij_plik(f, pathbuf, &statbuf); 
      else  { 
        wyslig_naglowki(f, 200, "OK", NULL, "text/html", -1,  
        statbuf.st_mtime); 
        fprintf(f, "<HTML><HEAD><TITLE>Index of  
             %s</TITLE></HEAD>\r\n<BODY>", path); 
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        fprintf(f, "<H4>Index of %s</H4>\r\n<PRE>\n", path); 
        fprintf(f, "Name  Last Modified         Size\r\n"); 
        fprintf(f, "<HR>\r\n"); 
        if (len > 1) fprintf(f, "<A HREF=\"..\">..</A>\r\n"); 
        // Wysylamy pozycje katalogu -------------- 
        dir = opendir(path); 
        while ((de = readdir(dir)) != NULL) { 
          strcpy(pathbuf, path); 
          strcat(pathbuf, de->d_name); 
          stat(pathbuf, &statbuf); 
          tm = gmtime(&statbuf.st_mtime); 
          strftime(timebuf, sizeof(timebuf), "%d-%b-%Y  
                   %H:%M:%S", tm); 
          fprintf(f, "<A HREF=\"%s%s\">", de->d_name,  
                S_ISDIR(statbuf.st_mode) ? "/" : ""); 
          fprintf(f, "%s%s", de->d_name,  
                S_ISDIR(statbuf.st_mode) ? "/</A>" : "</A> "); 
          if (strlen(de->d_name) < 32)  
             fprintf(f, "%*s", 32 - strlen(de->d_name), ""); 
 
          if (S_ISDIR(statbuf.st_mode)) 
            fprintf(f, "%s\r\n", timebuf); 
          else 
            fprintf(f,"%s %10d\r\n",timebuf, 
             (int)statbuf.st_size); 
        } 
        closedir(dir); 
        fprintf(f, "</PRE>\r\n<HR>\r\n<ADDRESS>%s</ADDRESS>\r\n   
          </BODY></HTML>\r\n", SERVER); 
      } 
    } 
  } else 
    wyslij_plik(f, path, &statbuf); 
  return 0; 
} 
 
char *get_resource_type(char *name) 
/* Funkcja zwraca typ zasobu  dany jako parametr name */        
{  
 // Wskaznik na ostatnie wystapienie '.' w lancuchu name 
  char *ext = strrchr(name, '.'); 
  if (!ext) return NULL; 
  if (strcmp(ext, ".html") == 0 || strcmp(ext, ".htm") == 0)  
     return "text/html"; 
  if (strcmp(ext, ".jpg") == 0 || strcmp(ext, ".jpeg") == 0)  
     return "image/jpeg"; 
  // Tutaj rozpoznawane sa inne typy image/gif, text/css, 
  // audio/wav, video/mpeg, mp3 - audio/mpeg, avi - video 
} 
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void wyslig_naglowki(FILE *f, int status, char *title, char 
*extra, char *mime, int dlug, time_t date) 
/* Funkcja wysyla naglowki odpowiedzi       */ 
/* Format naglowka: PROTOKOL KOD_ODP OPIS                  */ 
/* f  - nazwa pliku        */ 
/* Title - opis odpowiedzi       */ 
/* status - status odpowiedzi 200 OK ..         */ 
/* extra - dodatkowe dane       */ 
/* mime  - oznaczenie typu zasobu  .html .jpg, ...       */ 
/* dlug  - dlugosc zasobu               */ 
/* date  - data modyfikacji zasobu    */ 
/* wysylamy:          */ 
/* PROTOKOL KOD_ODP OPIS                 */ 
/* Server:nazwa_serwera        */ 
/* Date:data          */ 
/* Content-type:typ_zasobu       */ 
/* Content-length:dlugosc_zasobu      */ 
/* Last-Modified:data_modyfikacji_zasobu    */ 
/* Connection:close             */ 
{ 
  time_t now; 
  char timebuf[128]; 
 
  fprintf(f, "%s %d %s\r\n", PROTOCOL, status, title); 
  fprintf(f, "Server: %s\r\n", SERVER); 
  now = time(NULL); 
  strftime(timebuf, sizeof(timebuf), TFORM, gmtime(&now)); 
  fprintf(f, "Date: %s\r\n", timebuf); 
  if (extra) fprintf(f, "%s\r\n", extra); 
  if (mime) fprintf(f, "Content-Type: %s\r\n", mime); 
  if (dlug >= 0) fprintf(f, "Content-Length: %d\r\n",dlug); 
  if (date != -1)  { 
    strftime(timebuf, sizeof(timebuf), TFORM, gmtime(&date)); 
    fprintf(f, "Last-Modified: %s\r\n", timebuf); 
  } 
  fprintf(f, "Connection: close\r\n"); 
  fprintf(f, "\r\n"); 
} 
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void send_error(FILE *f, int status, char *title, char *extra, 
char *text) 
/* Wyslanie sygnalizacji bledu          */ 
/* status - kod bledu          */ 
/* Title - opis bledu        */ 
/* extra - dodatkowy opis       */ 
/* Wysylamy:          */ 
/* Naglowek jak w wyslig_naglowki      */ 
/* <HTML><HEAD><TITLE> kod_bledu opis_bledu text/html    */ 
/* <BODY><H4>   kod_bledu opis_bledu </H4>    */ 
/* jakis tekst          */ 
/* </BODY></HTML>         */ 
{ 
  wyslig_naglowki(f, status, title, extra, "text/html",-1,-1); 
  fprintf(f, "<HTML><HEAD><TITLE>%d %s</TITLE></HEAD>\r\n",  
      status, title); 
  fprintf(f, "<BODY><H4>%d %s</H4>\r\n", status, title); 
  fprintf(f, "%s\r\n", text); 
  fprintf(f, "</BODY></HTML>\r\n"); 
} 
 
void wyslij_plik(FILE *f, char *path, struct stat *statbuf) 
/* Wyslanie pliku lub katalogu                     */ 
/* path - sciezka do pliku z nazwa       */ 
/* statbuf - struktura stat sa w niej atrybuty pliku   */ 
/* Wysylamy:          */ 
/* naglowek jak w wyslig_naglowki       */ 
/* zawartosc pliku lub katalogu      */ 
{ 
  char data[DSIZE]; 
  int n,dlug; 
 
  FILE *file = fopen(path, "r"); 
  if (!file) send_error(f,403,"Forbidden",NULL,"Access  

denied."); 
  else  { 
    dlug = S_ISREG(statbuf->st_mode) ? statbuf->st_size : -1; 
    wyslig_naglowki(f, 200, "OK", NULL,  
      get_resource_type(path),dlug, statbuf->st_mtime); 
    while ((n = fread(data, 1, sizeof(data), file)) > 0)      
      fwrite(data, 1, n, f); 
    fclose(file); 
  } 
} 
 
Przykład 8-1 Prosty serwer WWW 
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