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Webtalen, browsers
en editors

HTML, de belangrijkste taal op internet, heeft in ongeveer
vijf jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De nieuw-
ste afspraken zijn vastgelegd in HTML5. Dit hoofdstuk

beschrijft het ontstaan en de actuele situatie. Er wordt kort uitge-
legd wat HTML en CSS zijn en wat HTML5 is, want daar wordt ver-
schillend over gedacht. Er is een overzicht van browsers en hulp-
middelen voor het schrijven van HTML-documenten en u maakt
kennis met een handige – gratis – editor.

U leert in dit hoofdstuk:

Hoe we hier gekomen zijn.

De rol van HTML en van CSS, en wat HTML5 is.

Welke browsers niet mogen ontbreken.

Handige hulpmiddelen: editors, validators en developer tools.
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Introductie
Elke pagina op het world wide web heeft als basis de taal HTML, de afkorting

van Hypertext Markup Language. Het kan er nog zo flitsend en grafisch uitzien

en er kunnen allerlei aanvullende talen en technieken zijn gebruikt, maar de

basis, de kern, is altijd HTML. Dit boek gaat over HTML5. Het is de nieuwste

versie van de taal, vastgelegd in oktober 2014.

HTML5 kan niet los worden gezien van de voorgangers, HTML 4.01 en XHTML.

HTML5 is daar een voortzetting van, waarbij onderdelen zijn aangepast, toege-

voegd en afgeschaft, maar alle oude webpagina’s blijven werken. Met HTML5

beginnen we dus niet aan een nieuw web. Afschaffen betekent in dit verband

dan ook dat auteurs worden aangemoedigd nieuwe webpagina’s volgens

nieuwe standaarden te coderen en oude pagina’s te moderniseren. Gebeurt

dat niet, dan blijven de webpagina’s toch toegankelijk voor bezoekers. Brow-

sers moeten verouderde pagina’s blijven weergeven.

Hebt u enige ervaring met HTML, dan zult in dit boek veel elementen van

HTML 4 herkennen. Is dit uw eerste kennismaking met HTML, dan leert u – niet

gehinderd door soms verouderde kennis – direct hoe het moderne HTML kan

worden toegepast.

Het is bijna standaard, maar daarom niet minder relevant, dat in boeken als dit

een overzicht van de historie wordt geschetst. We houden het kort. Maar het is

bijvoorbeeld handig om te weten dat er verschillende partijen werken aan

HTML5.

HTML Space Center

Oké, het HTML Space Center bestaat niet, maar er is wel iets met spa-

ties. De officiële schrijfwijze van HTML5 is zonder spatie. HTML 4 heeft

wel een spatie in de naam. Dat ziet er soms wat vreemd of inconse-

quent uit, maar we volgen daarmee de schrijfwijze van de specificatie

op w3.org.

Een snelle terugblik
Toen de eerste editie van dit boek verscheen – voorjaar 2011 – was de inkt van

het logo van HTML5 nog nat. Nu – voorjaar 2015 – is de taal zo ver ontwikkeld

dat de beheerder van de webtalen, het World Wide Web Consortium (W3C) de

specificatie ‘definitief’ heeft vastgesteld (in W3C-termen is het nu een recom-

mendation). Definitief staat niet voor niets tussen aanhalingstekens, want
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intussen wordt nog steeds aan de specificatie gewerkt. De huidige versie is

vooral een ijkpunt voor browserbouwers en webontwikkelaars. Wat erin staat,

zou ook bruikbaar moeten zijn in moderne browsers.

Naast de officiële versie van het W3C is er een tweede HTML-specificatie en

die gaat door het leven als HTML Living Standard. Een updatedatum geeft aan

welke versie het betreft.

Dat er twee standaarden bestaan klinkt misschien vreemd (en dat is het ook),

maar het komt doordat HTML een stoornis in de ontwikkeling heeft gehad. Om

dat te kunnen begrijpen, moet u iets weten van de geschiedenis.

Afspraken over webtalen
Sinds 1994 wordt geprobeerd lijn te brengen in de talen waarmee websites (en

andere webtoepassingen) worden gemaakt. Die talen zijn onder meer Hyper-

text Markup Language (HTML) en Cascading Style Sheets (CSS). Daarvoor is het

World Wide Web Consortium, kortweg W3C, opgericht. In verschillende werk-

groepen overleggen browserfabrikanten zoals Microsoft, Google, Mozilla en

Opera. Omdat W3C ook allerlei andere webstandaarden beheert, vindt u onder

de leden ook bedrijven als Nokia, Vodafone, Walt Disney Internet Group en

The American Institute of Architects. Het doel van bijvoorbeeld de HTML-werk-

groep is afspraken maken over hoe een auteur in een webdocument aangeeft

dat iets een hyperlink, een kop of een opsomming is, en hoe een browser daar-

mee zou moeten omgaan.
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World Wide Web Consortium

Kijk voor meer informatie over wat het W3C is en doet op w3.org. Dat

is de thuishaven van deze in Amerika gevestigde organisatie. U vindt er

ook informatie over de hierna genoemde talen XHTML en XML.

Het is allerminst vanzelfsprekend dat er nu een W3C-standaard van HTML5 is.

Eind jaren negentig, de standaard HTML 4.01 was klaar, besloot de organisatie

zich volledig te richten op XHTML, een vorm van HTML gemodelleerd naar de

strikte regels van XML. Het begon met het herschrijven van HTML naar XML

(XHTML 1.0) en tegelijk werd gewerkt aan een geheel nieuwe versie (XHTML2)

die niet uitwisselbaar zou zijn met eerdere HTML- en XHTML-talen. Er was

daarmee een route gekozen waarbij het bestaande web zou blijven zoals het

was (HTML 4) en er daarnaast een niet-uitwisselbaar nieuw web zou ontstaan

met op XML gebaseerde applicaties.

Tijdens dat ontwikkelproces zagen Mozilla en Opera in 2004 nieuwe mogelijk-

heden voor HTML en zij hebben voorgesteld om toch door te gaan met de ont-

wikkeling van HTML, maar daar waren bij het W3C onvoldoende medestanders

voor. In reactie daarop besloten Apple, Mozilla en Opera dan maar zelf aan de

slag te gaan met HTML5. Daarvoor richtten zij in 2004 de Web Hypertext Appli-

cation Technology Working Group op, kortweg WHATWG. Hun voornaamste

uitgangspunt was dat webontwikkelaars een webtaal gebaseerd op het oude

HTML 4 tot hun beschikking zouden krijgen, dus uitwisselbaar, maar met

Hoofdstuk 1 – Webtalen, browsers en editors
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nieuwe mogelijkheden om een volwaardig alternatief te kunnen bieden voor

native webapps (iOS en Android) en gepatenteerde technieken zoals Flash van

Adobe en Silverlight van Microsoft. Dit initiatief viel bij de gemeenschap van

webontwikkelaars in goede aarde. Omdat die de ontwikkelingen met gejuich

ontvingen en omdat fabrikanten de nieuwe ideeën gingen inbouwen in hun

browers, ging uiteindelijk ook bij het W3C het roer om. De werkgroep XHTML is

eind 2009 opgeheven en de aandacht gaat weer uit naar HTML.

Living Standard

In een dynamische omgeving als internet moeten de mogelijkheden

niet beperkt worden door starre regels. Met dat uitgangspunt propa-

geert WHATWG dat HTML een levende standaard is, constant in ont-

wikkeling. Daar past geen versienummer bij. Lees de FAQ van WHATWG

voor achtergrondinformatie over deze organisatie op

wiki.whatwg.org/wiki/FAQ.

Het zijn de gedrevenheid van WHATWG en de snelheid waarmee in browsers

nieuwe mogelijkheden worden ingebouwd die de ontwikkeling van HTML in

een stroomversnelling hebben gebracht. Met name Google (Chrome), maar

ook Mozilla (Firefox ) en Opera brengen in hoog tempo updates voor de brow-

ser uit. Het resultaat is dat de nieuwste versies van alle toonaangevende brow-

sers veel nieuwe mogelijkheden ondersteunen. Het werkt als een vliegwiel: het

feit dat nieuwe opties snel worden opgenomen in browsers stimuleert de ont-

wikkeling.

Automatische upates

Er worden niet alleen sneller nieuwe versies van browsers uitgebracht,

ze worden ook veel sneller op grote schaal gebruikt door het internet-

publiek. Dat komt doordat browserupdates automatisch worden ge-

download en geïnstalleerd, zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit

principe staat bekend als Evergreen browsers (zie ook

http://eisenbergeffect.bluespire.com/evergreen-browsers/).

Twee smaken HTML
Zijn er nu twee smaken HTML? In zeker zin is dat zo. Hoewel de HTML5-recom-

mendation op de website van het W3C het resultaat is van samenwerking tus-

sen W3C en WHATWG, hebben de wegen van de groepen zich gescheiden. Wat

W3C betreft is HTML5 ‘af’, hoewel de organisatie sinds 2012 ook werkt aan

HTML5.1. Daarbij gaat het om zaken die in de huidige specificatie nog onvol-

doende ontwikkeld zijn. In grote lijnen is de HTML5-specificatie van W3C te

zien als een stabiel geheel dat wordt ondersteund door een groot aantal
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marktpartijen. De Living Standard van WHATWG daarentegen is veel dynami-

scher. Er wordt permanent gewerkt aan nieuwe of verbeterde mogelijkheden

op basis van wat websitebouwers nodig hebben.

Doordat er twee specificaties bestaan, rijst uiteraard de vraag welke u als web-

sitebouwer het best kunt volgen. Daarbij telt vooral welke onderdelen in de

meeste browsers het best werken. Hanteer daarom de W3C-versie om web-

sites te bouwen met opties die door alle moderne browsers worden onder-

steund. Volg de WHATWG-versie om te zien wat de toekomst zal brengen.

Op de keper beschouwd kunnen we vaststellen dat u als ontwikkelaar nauwe-

lijks wordt gehinderd door de animositeit in specificatieland en dat u kunt pro-

fiteren van zowel de stabiliteit van het W3C als de gedrevenheid van

WHATWG. Vooralsnog zijn de verschillen tussen de specificaties nauwelijks van

invloed bij het bouwen van websites gericht op een algemeen publiek. Dat zou

kunnen veranderen als de Living Standard meer gaat afwijken van de

‘voltooide’ W3C-recommendation.

Bekijk de specificaties

Uiteraard zijn alle specificaties online beschikbaar. De W3C-recommen-

dation is te vinden op http://www.w3.org/TR/html5/. Deze specifica-

tie toont wat er is. De specificatie van WHATWG is te vinden op

www.whatwg.org/html en toont wat er mogelijk komt. Daardoor is de

kans ook groter dat er zaken in staan die nog niet in webbrowsers zijn

opgenomen.

Hoofdstuk 1 – Webtalen, browsers en editors
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Weliswaar is het getalsmatig een hele stap van 4.01 naar 5, dat betekent niet

dat alles van HTML 4 ongeldig en overbodig is nu HTML5 er is. Integendeel. Er

zijn wel dingen veranderd, vervallen en toegevoegd, maar het is nog steeds

HTML. HTML5 is zogezegd backward compatible oftewel uitwisselbaar met

voorgaande versies. Hebt u ervaring met HTML, dan kunt u de overstap naar

HTML5 beschouwen als bijscholing.

Oude HTML werkt nog

De achterwaartse uitwisselbaarheid (backward compatibility) van

HTML5 gaat ver. Ook ‘verboden’ opmaaktags zoals <center> of <font>
doen het nog in de allernieuwste browsers. Dat moet ook wel, want er

zijn talloze webpagina’s die met deze tags zijn gemaakt en ook die

pagina’s moeten toegankelijk blijven voor bezoekers. Wel worden web-

sitebouwers aangemoedigd dergelijke tags niet meer te gebruiken.

HTML is voor structuur en inhoud, niet voor opmaak. Verderop wordt

dit uitgelegd.

Wat HTML5 is
HTML5 is in essentie niet meer dan een upgrade van HTML 4. We hebben het

dan alleen over de markeertaal HTML. HTML5 is ook het modewoord of de

marketingterm geworden voor een verzameling van webtechnieken om

moderne (mobiele) webapplicaties te bouwen. Naast HTML gaat het dan ook

over technieken zoals CSS, JavaScript, XML, JSON en SVG. Bedenk dat deze

geen deel uitmaken van de HTML5-standaard van W3C. U zult ze daar niet in

terugvinden. Dat neemt niet weg dat ze in het leven van de webontwikkelaar

een onmisbare rol spelen. Een korte toelichting:

• CSS staat voor Cascading Style Sheets en is de taal voor de vormgeving van

HTML-pagina’s. CSS komt in dit boek uitgebreid aan bod.

• JavaScript is een programmeertaal (scripttaal) om onder meer webpagina’s

interactief te maken. JavaScript wordt in dit boek niet behandeld.

• XML staat voor Extensible Markup Language en is een markeringstaal (zoals

HTML). Het is ontwikkeld om gestructureerde gegevens uit te wisselen tus-

sen (web)toepassingen op een manier die ook voor mensen leesbaar is.

• JSON is de afkorting van JavaScript Object Notation en is een alternatief

voor XML. De functie is hetzelfde: uitwisseling van gegevens tussen een

server en een applicatie.

• SVG staat voor Scalable Vector Graphics. Dit is een op XML gebaseerd

bestandsformaat voor vectorafbeeldingen (vectorafbeeldingen kunnen

worden vergroot of verkleind zonder dat ze rafelig of blokkerig worden

zoals bitmapafbeeldingen).
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Kennismaken met HTML en CSS
De volgende paragrafen veronderstellen dat HTML en het maken van

webpagina’s voor u onbekend terrein zijn. Hebt u al ervaring met HTML en CSS,

dan kunt u doorbladeren naar de paragrafen Browsers en HTML-Editors.

In dit boek ligt de nadruk op HTML. Maar tenzij u kale pagina’s wilt maken,

kunt u niet zonder CSS, wat staat voor Cascading Style Sheets. Deze taal is ont-

wikkeld om aan te geven hoe de met HTML gecodeerde teksten (en afbeeldin-

gen en meer) eruit moeten zien. Ook CSS komt daarom aan bod.

Naast HTML en CSS kunnen programmeertalen worden gebruikt om

webpagina’s tot leven te brengen. JavaScript is zo’n programmeertaal. Deze

wordt bijvoorbeeld gebruikt om acties na een klik op een knop uit te voeren of

om onderdelen van een webpagina te manipuleren. Hoewel de opbouw en

werking van JavaScript niet worden behandeld, is het zeker een goed idee om

u ook daarin te verdiepen als u verder wilt met webontwikkeling.

HTML, CSS en ook JavaScript doen hun werk op het apparaat waarmee een

bezoeker uw pagina’s bekijkt. Er is natuurlijk communicatie met de webserver,

maar het werk wordt gedaan door de browser. Daarmee vormen uw bezoeker,

zijn laptop en vooral zijn browser de client-side. Dan vermoedt u waarschijnlijk

dat er ook een ander kant is en dat is ook zo.

Aan de serverkant
Er zijn ook talen en technieken waarbij het werk op de webserver wordt

gedaan, bijvoorbeeld het bij elkaar zoeken van componenten waaruit een web-

pagina wordt samengesteld. De server stuurt dan een kant-en-klare webpagina

naar de client (de browser). Een veelgebruikte programmeertaal op webser-

vers is PHP. Deze taal wordt bijvoorbeeld toegepast om een contentmanage-

mentsysteem (kortweg cms) zoals WordPress (www.wordpress.org) of Joomla!

(www.joomla.org) aan te sturen. PHP wordt daarbij onder meer gebruikt om

pagina’s samen te stellen aan de hand van informatie die in een database is

opgeslagen. PHP blijft in dit boek verder buiten beschouwing.

Nog meer talen

Er zijn nog veel meer talen voor het web dan de hier genoemde, maar

tenzij u specialistische toepassingen wilt ontwerpen, krijgt u daar niet

mee te maken. Op w3c.org kunt u er echter van alles over vinden.

Hoofdstuk 1 – Webtalen, browsers en editors
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HTML – Hypertext Markup Language
HTML staat voor Hypertext Markup Language. Met HTML wordt de structuur

van de pagina en de betekenis van de elementen in die pagina aangegeven. (In

Engelstalige literatuur wordt gesproken over structure en semantics; onthoud

deze termen). Er wordt met tags (labels) beschreven wat de kopteksten en ali-

neateksten van een pagina zijn en welke afbeeldingen in de pagina moeten

worden geladen, en met hyperlinks wordt aangegeven wat de onderlinge rela-

tie tussen pagina’s is. HTML heeft niets te maken met het uiterlijk van een

pagina.

HTML is daarom geen programmeertaal. Het is een markeertaal. Vandaar ook

de afkorting Hypertext Markup Language, oftewel ‘een markeertaal die is

gebaseerd op hypertext’. Het principe van hypertext <$I[]Hypertext>kent

ondertussen iedereen. Dit zijn de tekstdelen waarmee relaties (ook wel koppe-

lingen of links) tussen de pagina’s onderling zijn aangegeven. Vrijwel elke web-

pagina bevat wel een of meer hyperlinks.

De hyperlinks, maar ook alle andere kenmerken, zijn de elementen van HTML

en die worden gemarkeerd met tags. Om met HTML te kunnen werken, moet u

weten welke elementen er zijn en hoe ze worden gemarkeerd. Stel dat u een

stuk tekst op een pagina als koptekst wilt aanmerken. De code hiervoor is:

<h1>Dit is een koptekst</h1>

De code <h1> is de openingstag. Alles wat hierna volgt (in dit voorbeeld de

tekst ‘Dit is een koptekst’) wordt als koptekst aangemerkt. Dit gaat zo door tot-

dat de sluittag </h1> wordt geschreven. Een stuk gemarkeerde tekst wordt

altijd afgesloten met een sluittag. Een sluittag heeft dezelfde naam als de ope-

ningstag, maar begint met een voorwaartse slash </…>.

In de browser ziet de koptekst er zo uit als in de afbeelding. HTML bevat meer

dan honderd elementen. In dit boek worden de meeste ervan besproken.
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Afbeelding 1.5 Een koptekst met daaronder de HTML-code.



CSS – Cascading Style Sheets
Met CSS wordt het uiterlijk van de pagina aangegeven. CSS-code beschrijft hoe

de kopteksten, alineateksten en afbeeldingen worden opgemaakt. In CSS

wordt aangegeven welk lettertype wordt gebruikt, welke lettergrootte, letter-

kleur, uitlijning, regelafstand, witruimte tot andere onderdelen en meer. Met

CSS is ook de opmaak van de pagina in te stellen in kolommen, kop- en voet-

teksten en kaders. CSS heeft niets te maken met de inhoud van de pagina.

Neem nog even het voorbeeld van de koptekst uit de voorgaande paragraaf in

gedachten. In HTML hebt u aangegeven dat een bepaalde tekst een koptekst

moet zijn, maar dat zegt nog niets over het uiterlijk. Wilt u de koptekst bijvoor-

beeld in een ander lettertype dan de gewone tekst, met een lijn eronder of nog

anders? Dit is nu juist de taak van CSS. Onthoud de volgende uitspraken:

• Met HTML wordt de structuur van de webpagina en de betekenis van de

inhoud ingesteld (kopteksten, tussenkoppen, hyperlinks, alinea’s en derge-

lijke).

• Met CSS wordt het uiterlijk van de webpagina ingesteld (lettertype, kleur,

regelafstand, marges, en dat alles desgewenst per element van de pagina).

Om de koptekst uit de afbeelding 1.3 te voorzien van een blauwe achtergrond

met donkerblauwe onderrand en een cursief lettertype, kan de volgende sty-

lesheet worden geschreven:

h1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-style: italic;
background-color: hsl(200, 85%, 50%);
border-bottom-width: 4px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: hsl(200, 85%, 35%);
padding-left: 15px;

}

De complete CSS-familie bestaat ook uit enkele honderden opdrachten die

gezamenlijk alle mogelijke manieren bieden om een webpagina op te maken.

Hoe meer CSS-regels u kunt toepassen, hoe fraaier het eindresultaat in de

browser kan zijn.
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CSS3

Net als de structuurtaal HTML is de opmaaktaal CSS sterk in ontwikke-

ling. Er wordt al jaren gewerkt aan de nieuwste standaard: CSS3, hoe-

wel die naam eigenlijk niet klopt. De specificatie bestaat uit losse modu-

les, is zeer omvangrijk en (daardoor) nog lang niet af. Verschillende

onderdelen (modules) zijn wel bruikbaar en dat worden er steeds meer.

Deze komt u tegen in de hoofdstukken over CSS.

Browsers
Om webpagina’s te kunnen maken en de uitleg in dit boek goed te kunnen vol-

gen, hebt u enkele programma’s nodig op uw computer. Het maakt daarbij niet

uit of u werkt op een pc met Windows of Linux of op een Mac met Mac OS X (al

zullen de gebruikte programma’s natuurlijk iets verschillen). Alle voorbeelden

zijn geschikt voor alle platforms. De code in dit boek is platformonafhankelijk.

Vaak zullen de benodigde programma’s al zijn geïnstalleerd op uw computer,

maar voor de volledigheid krijgt u een kort overzicht.

Een van de belangrijkste programma’s is natuurlijk de browser. Tijdens het ont-

werpen van webpagina’s gebruikt u de browser om te kunnen zien hoe de

eindgebruikers uw pagina’s te zien krijgen. Het liefst beschikt u zelfs over twee

of meer browsers om verschillen te kunnen ontdekken. Ziet uw ontwerp er in

de ene browser heel anders uit dan in de andere, dan zult u de code moeten

aanpassen. Dat zal overigens zelden de HTML-code zijn (HTML gaat over bete-

kenis, niet over uiterlijk), maar meestal de CSS-code (CSS is voor de opmaak).
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Afbeelding 1.6 Een koptekst opgemaakt met een stylesheet. In de HTML-

code is niets gewijzigd, alleen het uiterlijk is aangepast met een stijlblad.



De drie meest gebruikte browsers zijn Chrome, Internet Explorer en Firefox.

Hoewel het lastig is om exacte marktaandelen te achterhalen, is de grote lijn

duidelijk. Chrome heeft een (stijgend) aandeel van circa 50% en Internet Explo-

rer schommelt rond de 20%. Firefox en Safari hebben rond de 10% en Opera

staat op circa 5%. Het aandeel van Google Chrome groeit niet alleen dankzij de

populariteit op desktops, maar ook doordat Android (ook Google) zo goed

boert in de mobiele markt.

Ondersteuning voor HTML5

Of een browser HTML5 programmatisch ondersteunt, is niet voor alle

vernieuwingen van belang. Zolang het gaat om elementen die de docu-

mentstructuur bepalen, hoeft een browser alleen maar te weten dat

het element er is, zodat u het kunt opmaken met CSS. De meeste

elementen ‘doen’ namelijk niets. Het ligt anders bij onderdelen van

HTML5 waarbij de webbrowser de inhoud van elementen moet verta-

len in een handeling, bijvoorbeeld het vertonen van een filmpje op de

plaats van de tag <video> of het valideren van een formulierveld. Dit

wordt verderop in dit boek uitgelegd.

Verschillen tussen browsers

Het is nogal een open deur, maar uw website moet in zo veel mogelijk

browsers goed werken en bij voorkeur het bedoelde ontwerp zo goed

mogelijk weergegeven. U zult hierbij heel wat minder problemen tegen-

komen dan enkele jaren geleden gebruikelijk was, want browsers wer-

ken steeds beter volgens de webstandaarden. Het wordt een heel

ander verhaal als uw site ook moet werken in antieke browsers (pro-

beer dat te vermijden!) of bij het bouwen van geavanceerde webappli-

caties. Voor dergelijke situaties zijn bijvoorbeeld JavaScript-bibliothe-

ken beschikbaar die testen of de browser een bepaalde functie

ondersteunt en u de mogelijkheid geven een alternatief in te bouwen.

Dergelijke geavanceerde technieken worden in dit boek niet behandeld.

Google Chrome
Het lijkt alsof hij er altijd al was, maar toch is Chrome, de browser van Google,

pas eind 2008 gelanceerd. . Chrome lijkt intussen de strijd met Internet Explo-

rer en Firefox te hebben beslist. Vanwege het grote marktaandeel mag deze

browser niet op uw computer ontbreken. U kunt hem zelf downloaden en

installeren vanaf www.google.com/chrome. Chrome geeft de webstandaar-

den goed weer. De browsers was aanvankelijk gebouwd op de engine WebKit,

die ook in Safari van Apple wordt gebruikt. Sinds april 2013 bevat Chrome een

eigen versie van WebKit genaamd Blink.
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Browser engine

Een browser engine (ook wel layout engine of rendering engine

genoemd) vertaalt de inhoud van een webpagina (bijvoorbeeld HTML

of afbeeldingen) en informatie over opmaak (bijvoorbeeld CSS) naar

een weergave op het scherm. Daarmee is de engine bepalend voor de

mogelijkheden van HTML en CSS die een browser kan gebruiken.

Bekende engines zijn WebKit (Safari), Blink (Chrome), Gecko (Firefox) en

Trident (Internet Explorer).

Handig is de testversie van Chrome: Canary. Met deze ‘permanente bètaversie’

kunt u nieuwe functionaliteit testen. Canary wordt bijna elke dag bijgewerkt en

kan tegelijk met de stabiele versie van Chrome op uw computer worden uitge-

voerd.

Chrome kan eindeloos worden uitgebreid met extensies. Op

chrome.google.com/extensions vindt u in de categorie Hulpprogramma’s voor

ontwikkelaars handige browseruitbreidingen. De extensie Web Developer is

een nuttige toevoeging en Editor Lite is ook aardig. Dit is een complete web-

editor in de browser.

Microsoft Internet Explorer
Internet Explorer is sinds de komst van Chrome zijn traditionele status als

meest gebruikte browser kwijtgeraakt. In januari 2011 was het marktaandeel

van Internet Explorer nog ruim 50 procent. Dat is al veel minder dan de ruim 90

procent die het ooit was, maar altijd nog beter dan de huidige 20 procent. Het

is wel wat zuur. In de jaren dat Internet Explorer het web domineerde bood

het van alle browsers de eigenzinnigste ondersteuning van webstandaarden.

Ontwikkelaars hebben daardoor jarenlang de ene hack na de andere moeten

bedenken om websites compatibel te laten zijn met de verschillende versies

van deze browser. In de nieuwste versies is het met het volgen van de stan-
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Afbeelding 1.7 Zoek de verschillen: links Google Canary, de versie van

Chrome die speciaal is bedoeld voor ontwikkelaars. Rechts de op dat moment

actuele versie van Chrome.



daarden aanmerkelijk beter gesteld, al worden (in versie 11, actueel bij het ver-

schijnen van dit boek) nog wel minder opties van HTML en CSS ondersteund

dan in Chrome en Firefox.

Het laatste nieuws over Internet Explorer en de nieuwste downloads vindt u op

windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/download-ie.

Opvolger van Internet Explorer

Begin 2015 werd bekend dat Microsoft werkt aan een opvolger van

Internet Explorer onder de codenaam is Spartan. De browser moet met

bij Windows 10 worden geleverd (najaar 2015). Gezien de goede onder-

steuning van de standaarden door Internet Explorer 11 mag worden

verwacht kan het alleen maar nog beter wordt, maar dit boek verschijnt

te vroeg om daar een gefundeerd oordeel over te kunnen vellen.

Hoofdstuk 1 – Webtalen, browsers en editors
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Afbeelding 1.8 Internet Explorer mag dan geen marktleider meer zijn, het is

nog steeds een browsers om rekening mee te houden. Dit venster viert trou-

wens binnenkort zijn 100-jarig bestaan.



Mozilla Firefox
Korte tijd leek wereldheerschappij binnen handbereik, maar ook Mozilla Fire-

fox is overvleugeld door Chrome. Enkele jaren geleden nog leek Firefox de lei-

dende positie van Internet Explorer te gaan overnemen. Het zijn nu nog steeds

concurrenten, maar dan voor de lagere posities. Vanwege de uitstekende

implementatie van webstandaarden was het de lieveling van ontwerpers. Fire-

fox is ooit ontstaan uit de failliete boedel van de oerbrowser Netscape Naviga-

tor. Programmeurs die eerst voor Netscape werkten, hebben in eigen beheer

en met samenwerking van de opensourcegemeenschap een nieuwe browser

ontwikkeld. Deze browser werd Firefox genoemd en in het najaar van 2004

verscheen versie 1.0. Medio 2006 zag Firefox 2.0 het licht. Binnen enkele

weken na de introductie was het programma miljoenen keren gedownload.

Ook Firefox 3.0 (juni 2008) is erg populair en staat zelfs in het Guiness Book of

Records met het record ‘Meeste downloads in een dag’. Begin 2015 is de brow-

ser bij versie 36 en updates verschijnen regelmatig, net als bij Chrome. Down-

load Firefox vanaf www.getfirefox.com.

Net als bij Chrome zijn er vele add-ons waarmee de functionaliteit van de

browser kan worden uitgebreid. Speciaal voor webdesigners zijn er verschil-

lende handige Firefox-extensions ontwikkeld. Zoek bijvoorbeeld eens naar de

extensions Firebug (snel HTML- en CSS-code inspecteren en aanpassen), Yslow

(de laadtijden van pagina’s optimaliseren), ColorZilla (snel kleurwaarden

opsporen en selecteren) en de Web Developer Toolbar van Chris Pederick (tal

van handige ontwikkelhulpjes bij webdesign in een werkbalk). In de sectie Fire-

fox Add-ons is webontwikkeling een aparte categorie. Neem hier eens een

kijkje (addons.mozilla.org/nl/firefox).
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Afbeelding 1.9 Mozilla Firefox is een prima browser met een goede imple-

mentatie van de webstandaarden.



Mac OS X: Safari
Alle hiervoor genoemde browsers zijn ook beschikbaar voor het besturingssys-

teem van Apple: Mac OS X. Het besturingssysteem heeft echter ook een eigen

browser: Safari. De ondersteuning van onderdelen van HTML5 is vergelijkbaar

met Firefox, hoewel iets minder. Bij ontwikkelaars die werken op een Mac is

vanwege de goede ondersteuning van standaarden en de uitstekende develo-

per tools ook hier Google Chrome een populaire browser. Safari is overigens

ook beschikbaar voor Windows. Het marktaandeel is bescheiden en dat houdt

uiteraard verband met de dominantie van het besturingssysteem Windows.

HTML-editors
Om webpagina’s te kunnen schrijven, hebt u geen uitzonderlijke programma-

tuur nodig. Elk tekstbewerkingsprogramma waarmee tekst als kale ASCII-tekst

kan worden opgeslagen, is geschikt. Kladblok (voor Windows) of TekstEdi-

tor/SimpleText (voor Macintosh) voldoet al! Maar voor een comfortabeler

leven als webdesigner zijn er ook tal van gespecialiseerde programma’s

beschikbaar. Veel ervan zijn gratis. Daarnaast beschikken ook alle specialisti-

sche webdesigntoepassingen van de grote fabrikanten zoals Microsoft en

Adobe over een goede code-editor. De codeweergaven van Microsoft Visual

Studio of Adobe Dreamweaver zijn erg geschikt.

Microsoft Office als webdesigntool?

Gebruik niet de mogelijkheden van Word of Excel om een bestand als

HTML-document op te slaan met een menuopdracht zoals Bestand,

Opslaan als webpagina. Dit veroorzaakt nog vaak fouten en brengt veel

‘rommel’ met zich mee in de webpagina’s, Hierdoor wordt het onder-

houd later ernstig bemoeilijkt en de pagina is onnodig traag. Bovendien

leert u zo niet de fijne kneepjes van webdesign waardoor het werken

met internet nu juist zo leuk wordt.

Gespecialiseerde HTML-editors bieden als voordeel boven het werken met

Kladblok onder meer dat code gekleurd weergegeven kan worden zodat u deze

makkelijk herkent, automatisch aanvullen van tags, spellingcontrole voor uw

code, automatisch inspringen om de code beter leesbaar te maken en nog veel

meer.

Het aanbod van (gratis) editors is enorm en welke u prettig vindt is nogal per-

soonlijk. Het beste advies is om er een paar uit te proberen. Verschillende web-

sites bieden toplijsten aan van editors in allerlei soorten en smaken. Kijk bij-

voorbeeld eens naar www.skilledup.com/articles/best-html-editors/.
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Het artikel Finding the Perfect Web Editor op webdesign.about.com/od/

htmleditors/a/find_great_edit.htm kan behulpzaam zijn bij een eigen speur-

tocht naar de favoriete editor.

CSS-editors

U kunt voor het werken met CSS een ander programma gebruiken,

maar noodzakelijk is het niet. Alle moderne HTML-editors hebben ook

opties om goed met CSS te werken. Ze herkennen deze taal en bieden

vaak opties voor automatisch aanvullen van code, de juiste opties voor

inspringen, het plaatsen van accolades en kleurcodering zodra u binnen

een HTML-document CSS-code toevoegt.

Brackets
Het overweldigende aanbod van HTML-editors kan het maken een keus nogal

lastig maken. Vindt u niet zo snel iets van uw gading, kijk dan eens naar Brac-

kets, te vinden op brackets.io. Deze editor wordt ontwikkeld in het opensour-

cedomein en is een initiatief van Adobe. Begin 2015 verscheen versie 1.2. Het

aardige is dat de editor ook is gebouwd met HTML, CSS en JavaScript. Brackets

bevat diverse van de hiervoor genoemde hulpmiddelen voor het werken met

(HTML-)code, waaronder kleurcodering en automatisch aanvullen. Een mooie

optie is de live preview. Zodra u een gewijzigd bestand opslaat, ziet u direct in

de browser het resultaat. Hiervoor moet wel Google Chrome zijn geïnstalleerd

(maar die mag toch al niet ontbreken op uw computer). Ook de mogelijkheid

om van een element direct de CSS-regels te kunnen bekijken is erg handig. Ver-

der is de editor aan te passen met tal van (kleur)thema’s en zijn er uitbrei-

dingen beschikbaar voor meer functionaliteit.

Het nadeel van dergelijke hulpmiddelen is dat ze de beginner misschien te veel

helpen (vandaar dat in het begin Kladblok geen slechte keus is), maar naar-

mate uw kennis toeneemt, kunt u er wel sneller en efficiënter mee werken.

Gratis en handig

U kunt Brackets gratis downloaden en dan beschikt u over een prima

editor met kleurcodering en automatisch aanvullen. Ga naar backets.io,

voer het installatieprogramma uit en start het programma.
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