Documentul HTML
	Documentul HTML este o construcţie care include:
	informaţia care se afişează sub forma unor texte structurate
	comenzi prin care se precizează modul în care informaţia se structurează şi se afişează


Textul uniform care se afişează este o înşiruire de cuvinte. Pentru textul uniform „În secunda în care am văzut Pieta de Michel Angelo, am devenit un om cult. Am văzut-o şi am plâns, dar plânsul nu m-a uşurat. (Nichita Stănescu)”, un fişier HTML are următorul conţinut:

<html>
<head>
<title>Pieta</title>
</head>
<body>
<p>În secunda în care am văzut Pieta de Michel Angelo, am devenit un om cult. Am văzut-o şi am plâns, dar plânsul nu m-a uşurat. </p>
<p align=”right”>(Nichita Stănescu)</p>
</body>
</html>

	Pentru realizarea unui document HTML cu  text uniform se procedează astfel:
	se redactează textul în Microsoft Word şi se formatează corespunzător
	se salvează sub formă de pagină web (Save as Web Page)

se includ elemente suplimentare cum ar fi eventualele legături către alte pagini

Vizualizarea paginii web ce conţine textul uniform se realizează prin deschiderea in browser a fişierului rezultat anterior.
Textul structurat presupune:
	un titlu
	capitole având titlu

text uniform în capitol
	enumerări
	figuri

tabele

Se consideră următorul text structurat:

Titlu

Capitolul 1
Text uniform

Capitolul 2
Text uniform
Tabel
Text uniform

Capitolul 3
Text uniform
Figură
Text uniform

Capitolul 4
Text uniform
Listă
Text uniform
Concluzii
Text uniform

Bibliografie
Text uniform

Fişierul HTML asociat textului este construit astfel:
	pentru titlu se va folosi marcatorul <h1>
	pentru numele capitolelor se va utiliza <h3>

textul uniform va fi inclus în paragraf cu ajutorul marcatorului <p>
pentru tabel se va utiliza <table>
	figura va fi adăugată în cadrul documentului HTML sub formă de imagine, folosind <img>
	lista neordonată se va specifica cu ajutorul marcatorului <ul>

Fişierul HTML obţinut este prezentat în continuare:

<html>

<head>
<title>Titlu</title>
</head>

<body>
<h1>Titlu</h1>

<h3>Capitolul 1</h3>
<p>Text uniform</p>

<h3>Capitolul 2</h3>
<p>Text uniform</p>
<table border=1>
<tr><td>Element1</td><td>Element2</td></tr>
</table>
<p>Text uniform</p>

<h3>Capitolul 3</h3>
<p>Text uniform</p>
<img src=”figura.bmp” >
<p>Text uniform</p>

<h3>Capitolul 4</h3>
<p>Text uniform</p>
<ol>Listă
<li>Element1</li>
<li>Element2</li>
</ol>
<p>Text uniform</p>

<h3>Concluzii</h3>
<p>Text uniform</p>

<h3>Bilbiografie</h3>
<p>Text uniform</p>

</body>
</html>

	Vizualizarea fişierului HTML astfel obţinut se poate realiza cu ajutorul unui browser, cum ar fi Internet Explorer, Mozilla, Opera.


