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Bevezetés 

A 2009-es adatok szerint több mint 1,5 milliárd ember rendelkezik interneteléréssei
csak az Amerikai Egyesült Államokban 220 millióan. Adjuk hozzá a 338 millió kínai, 55 

millió német, 48 millió brit, 38 millió orosz és 67 millió brazil felhasználót, és máris lát
hatjuk, mit jelent a "világ" szó a V ilágháló kifejezésben. Az internetfelhasználók jelen
tős része egyben alakítja is a Web tartalmát-ha szeretnénk, mi is közéjük tartozha
tunk. A weboldalak számáról ugyan nemigen áll rendelkezésre pontos felmérés, de 
a Google legfrissebb adatai szerint az indexelt oldalak mennyisége 2008 közepén át
lépte az l trilliós határt. 

A következő 24 órában új oldalak százmilliói fognak megjelenni az Internet nyilváno
san elérhető részén, és legalább ugyanennyit helyeznek majd el belső magánhálózato
kon a helyi hálózatot használó üzletemberek számára. Az említett oldalak mindegyike 
-a már hozzáférhető l trillió oldalhoz hasonlóan- a hiperszöveges jelölőnyelvet, rövi
den HTML-t (Hypertext Markup Language) használja. 

Ha elvégezzük az ebben a kötetben található 24 egyórás leckét, mi is közzétehetjük 
a weboldalainkat az Interneten. Ezek a leckék emellett abban is segítenek, hogy elsajá
títsuk a ma a világon legfontosabb készséget: a HTML használatár. De valóban meg le
het tanulni a csúcsminőségű weboldalak önálló elkészítését különleges szaftver nélkül 
és kevesebb idő alatt, mint amennyi ahhoz kell, hogy időpontot egyeztessünk egy jól 
fizetett HTML-varázslóval? Képes lehet ez a viszonylag rövid, olvasmányos kötet felru
házni Ininket azzal a képességgel, hogy önállóan megtanuljuk a weboldalak közzété
telének legújabb módszereit? 

A válasz: igen. Valójában már a könyv első két leckéje elég ahhoz, hogy az is, aki egy
általán nem rendelkezik HTML-előismeretekkel, közzé tudjon tenni egy weboldalt 
a Weben. De hogyan tanulhatjuk meg a Web nyelvét ilyen gyorsan? Nos, példákon ke
resztül. Ez a könyv a HTML-ismereteket egyszerű lépések sorozatára bontja, és bemu
tatja, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a lépésekkel. Minden elkészítendő weboldal 
képe előtt közvetlenül ott szerepel a szükséges HTML-kód -láthatjuk, hogyan kell 
megírni; tömör, világos magyarázatot kapunk a működéséről; és rögtön lehetőséget ka
punk arra is, hogy a tanultakat a saját weboldalunkon alkalmazzuk. Tíz perccel később 
pedig már jöhet is a következő lépés. 

24 órányi munka, és el fogunk csodálkozni, rnilyen hatásos oldalakat tudunk készíteni 
az Internetre. 
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A HTML-en túl 

Ez a könyv nem csupán a HTML-lel foglalkozik, mert nem a HTML az egyetlen, amit 

ma ismernünk kell ahhoz, hogy webes tartalmat hozzunk létre. Kötetünk célja az, hogy 

az Olvasót ellássa mindazokkal a készségekkel, amelyek a modern, szabványkövető 

webhelyek készítéséhez szükségesek, méghozzá mindössze 24 rövid, egyszerű leekén 

keresztül. A könyvben a következő kulcsfontosságú témakörökkel és technológiákkal 

foglalkozunk: 

• Az XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language, bővíthető hiperszöveges je

lölőnyelv) a weboldalak létrehozásának jelenlegi szabványa. A kötet minden 

példája teljes mértékben XHTML-megfelelő, és ahol csak lehet, a HTML 5-tel is 

foglalkozunk. 
• A könyv minden példáját ellenőriztük, hogy megfelel-e az összes főbb böngésző 

legújabb változatának, beleértve az Apple Safari, a Google Chrome, a Microsoft 

Internet Explorer, a Mozilla Firefax és az Opera böngészőket. Már a kezdetektől 

megtanuljuk, hogyan egyeztessük össze az oldalainkat a múlttal, miközben fel

készítjük őket a jövőre is. 
• Kimerítően tárgyaljuk a többszintű stíluslapokat (CSS, Cascading Style Sheets), 

amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldalaink elrendezésének, betűtípusainak, 

színeinek és formázásának minden részletét kézben tarthassuk. Ha valóban 

ámulatba ejtő weboldalakat szeretnénk készíteni, a CSS-sei sokkal messzebbre 

juthatunk, mint amit pusztán hagyományos HTML-oldalakkal elérhetünk. Tudtuk 

például, hogy a CSS azt is lehetővé teszi, hogy egy oldal tartalmát kifejezetten 

nyomtatáshoz szabjuk a szokványos webes megjelenítés mellett? 
• A 10-12. leckék a multimédia-alkalmazások világába nyújtanak bevezetést, is

mertetve többek között, hogy hol találhatunk olyan, szabványnak számító prog

ramokat, amelyeket szabadon letölthetünk és kipróbálhatunk. 
• A technikai részletek ismerete önmagában nem elegendő, ezért a kötet arra néz

ve is tanácsokkal lát el minket, hogy miként alakíthatjuk ki a webhelyeinket úgy, 

hogy elérjük a célunkat. A legfontosabb témákat- hatékony oldal-elrendezések 

kialakítása, az oldalak közzététele az Interneten FTP-program segítségéve!, 

az oldalak rendszerezése és kezelése, illetve előkelő hely biztosítása az oldala

inknak a főbb internetes keresők találata i között- kivétel nélkül kellő mélység

ben tárgyaljuk ahhoz, hogy túllendülhessünk a kezdeti nehézségeken. 

Az említett létfontosságú ismeretekre fordított figyelem tette e kötet hét korábbi angol 

kiadását sikerkönyvvé, és ez a frissített (az angol kiadást tekintve nyolcadik) változat 

sem adja alább. Minden példát frissítettünk, és a tartalom jelentős részét átdolgoztuk, 

hogy az új technológiáknak is helyet adjunk. 
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Vizuális példák 

A kötet minden példáját kétféle szemszögből mutatjuk be: 

• Először az adott HTML-oldal elkészítéséhez beírandó szöveget láthatjuk a HTML

és esS-kódelemekkel együtt. 
• Ezt követően szerepel az eredményként kapott weboldal, úgy, ahogy a felhasz

náJók látják majd a legnépszeruob webböngészőkben. 

A példákat gyakran anélkül is a saját oldalainkhoz igazíthatjuk, hogy elolvasnánk 

a hozzájuk tartozó szöveget. 

A könyv valamennyi példája szabványkövető, és működik az Apple Safari, a Google 

Chrome, a Microsoft Internet Explorer, a Mozilla Firefax és az Opera böngészőkben. 

A képernyőképeket ugyan a Firefaxban készítettük, de nyugodjunk meg: minden kó

dot kipróbáltunk a többi böngészőben is. 

Különleges elemek 

A leckék során különféle széljegyzetek segítenek, hogy a tanultakat rögtön alkalmaz

hassuk is a saját weboldalainkra: 

� 

� 

A feltűnő keretben elhelyezett tippek olyan tanácsokat adnak, amelyeket megfogad

va értékes időt takaríthatunk meg. 

A megjegyzések bővebb információkat nyújtanak az adott témáról. 

Ha valamire különösen ügyelnünk kell, arra egy keretes Figyelmeztetésben hívjuk 

fel a figyelmet. 
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Kérdezz-felelek, ismétlő kérdések és gyakorlatok 

Minden óra végén egy rövid kérdezz-felelek részt találhatunk, amelyben azokra a "bu

ta kérdésekre" kell válaszolnunk, amelyeket mindenki szeretne feltenni, de senki sem 

mer. Ezt követően ugyancsak rövid, de kimerítő ismétlő kérdések következnek, ame

lyeknek a segítségével ellenőrizhetjük, hogy mennyire sikerült megértenünk a fejezet

ben tanultakat. A leckét végül egy vagy több nem kötelező gyakorlat zárja, amelyek le

hetőséget adnak az újonnan elsajátított készségek gyakorlására, mielőtt továbblépnénk 



1. ÓRA 

A Web működése 

A lecke tartalma: 

• A Világháló története röviden 
• Mit jelent a "weboldal" kifejezés, és miért nem tükrözi mindig az összes 

kapcsolódó tartalmat? 
• Hogyan jut el a tartalom a személyi számítógépünkről mások webböngészőjébe? 

• Hogyan válasszunk webgazdát? 
• Milyen hatással vannak a különféle webböngészők és eszköztípusok a tartalomra? 

Mielőtt megtanulhatnánk a HTML és a CSS finomságait, fontos, hogy szilárd tudással 

rendelkezzünk azokról a technológiákról, amelyek segítenek ezeket a sima szöveges 

fájlokat gazdag multimédiás tartalommá alakítani a számítógépünkön vagy egy 

mobileszközön, amikor a Világhálón böngészünk. 

Egy HTML- és CSS-kódot tartalmazó fájl semmit nem ér egy webböngésző nélkül, 

amellyel megtekinthetjük, és rajtunk kívül senki nem fogja látni az általunk készített 

tartalmat, ha nem gondoskodik a közzétételéről egy webkiszolgálón. A webkiszolgálók 

teszik az általunk kínált tartalmat azok számára elérhetővé, akik a webböngészőikkel 

ellátogatnak egy címre, és várják, hogy a kiszolgáló információkat küldjön nekik. 
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A folyamatnak mi is részesei vagyunk, mivel nekünk kell elkészítenünk a fájlokat, és 

elhelyeznünk azokat egy kiszolgálón, hogy hozzáférhetővé váljanak, és nekünk kell 

gondoskodnunk róla, hogy a tartalom úgy jelenjen meg a végfelhasználók szeme előtt, 

ahogy szerettük volna. 

A HTML és a Világháló rövid története 

Réges-régen, amikor még nem voltak emberi lábnyomok sem a Holdon, élt néhány 

jövőbe látó ember, aki kívánesi volt rá, hogy össze tud-e kötni néhány nagyobb 

számítógépes hálózatot. A nevektől és az anekdotáktól most megkímélnénk az Olvasót 

(pedig mindkettőből van jónéhány)- elég annyi, hogy a tevékenységük eredménye 

végül "minden hálózat anyja" lett: az, amit ma Internet néven ismerünk. 

1990-ig az információk elérése az Interneten keresztül meglehetősen műszaki jellegű 

feladat volt. Valójában annyira nehéz feladatnak bizonyult, hogy még a doktori címmel 

rendelkező fizikusok is gyakran akadályokba ütköztek, amikor megpróbáltak adatokat 

cserélni. Az egyik ilyen fizikus, a ma már világlúrű (és azóta lovaggá ütött) Sir Tim 

Berners-Lee, ezért kitalált egy módszert arra, hogy egyszerűen lehessen kereszthivatko

zásokat létrehozni az Interneten található szövegek között: a "hiperszöveges" hjvatko

zások, röviden hlperhlvatkozások rendszerét. 

Az ötlet nem volt új, de Berners-Lee egyszerű hiperszöveges jelölő- vagy leírónyelve 

(Hypertext Markup Language, HTML) fennmaradt, miközben a nagyratörőbb hiperszö

veges megoldások elbuktak. A hiperszöveg eredetileg olyan, elektronikus formában 

tárolt szöveget jelentett, amely kereszthivatkozásokkal kapcsolt össze oldalakat. 

A kifejezést ma már szélesebb értelemben használják, és szinte bármilyen objektumra 

(szövegre, képekre és más fájlokra) vonatkozhat, amelyet más objektumokhoz 

kapcsolhatunk A hiperszöveges jelölőnyelv írja le, hogy a szövegek, grafikák és más 

információkat tartalmazó fájlok hogyan épülnek fel és kapcsolódnak egymáshoz. 

Ha többet szeretnénk tudni a Világháló történetéről, olvassuk el a Wikipedia cikkét 

a témáról a h t tp: l l en. wikipedia. or g /wi ki /History _of_the_Web 

címen. 

1993-ban a világon csupán mintegy 100 számitógép volt képes HTML-oldalak kiszolgá

lására. Ezeket az összekapcsolt oldalakat World Wide Webnek (WWW, Világháló) 

nevezték, és számos webböngésző programot írtak, hogy lehetővé tegyék a felhasz

nálóknak a weboldalak megtekintését. A Web növekvő népszerűsége miatt néhány 

programozó hamarosan olyan webböngészőket kezdett készíteni, amelyek a szövegek 

mellett képek megjelenítésére is képesek voltak. Innen kezdve a webböngésző progra

rnak fejlődése és a HTML - illetve az XHTML- nyelv szabványosítása elvezetett ahhoz 

a világhoz, amelyben ma élünk, és ahol több mint 110 millió webkiszolgáló válaszol 

a 25 milliárdnál is több szöveges és multimédia-állományra irányuló kérelmekre. 
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Ebben a néhány bekezdésben csupán nagyon röviden foglalhattuk össze a történelem

nek azt a szeletét, amelyben figyelemre méltó változások zajlottak Je. A mai középisko

lások már soha nem éltek olyan időkben, amikor a Világháló nem létezett, és az 
"
azonnal 

hozzáférhető" információk és mindenütt jelen levő számítógépek az életünk minden 

területét áthatják. Mire ennek a könyvnek a végére érünk, a webes tartalmak létrehozását 

és kezelését nem olyan készségnek fogjuk tekinteni, amelyet csak néhány műszaki 

érdeklődésű személy (hívjuk őket 
"

gyíkoknak" vagy 
"

kockafejeknek") birtokolhat, ha

nem olyan tudásnak, amelyet bárki elsajátíthat, függetlenül attól, hogy mennyire 
"
kocka" 

legbelül. 

A webes tartalmak létrehozása 

Talán felfigyeltünk rá, hogy a 
"
weboldalak" helyett a 

"
webes tartalom" kifejezést hasz

náltuk- szándékosan. Bár azt mondjuk, hogy Jelkeresünk egy weboldalt", valójában 

azt értjük alatta, hogy 
"

megtekintjük azokat a szövegeket és képeket a számítógépünkön, 

amelyek egy adott webcímen találhatók". A szöveget, amelyet olvasunk, és a képeket, 

amelyeket látunk, a webböngészőnk állítja elő az egyes fájlokban található utasítások 

alapján. 

Az említett fájlok jelölő- vagy leírókóddal ellátott szöveget tartalmaznak; ezek a HTML

kódok mondják meg a böngészőnek, hogy miként kell megjeleníteni a szöveget - cím

sorként, bekezdésként, piros betűkkel, és így tovább. Egyes HTML-leírókódok arra 

utasítják a böngészőt, hogy egyszerű szöveg helyett egy képet vagy egy mozgóképes 

állományt jelenítsen meg, és ezzel máris visszakanyarodtunk a lényeghez: a webböngé

szőnk különféle típusú tartalmakat kap, ezért a 
"

weboldal" kifejezés nem fedi le megfe

lelően a tartalmat. Helyette így a "webes tartalom" kifejezést használjuk, amelybe 

az Interneten található szövegek, képek, illetve hang-, videó- és egyéb multimédiafájlok 

teljes körét beleértjük 

A későbbi leckékben elsajátítjuk az alapjait annak, hogy miként kapcsolhatjuk össze vagy 

hozhatjuk létre a különféle multimédiás webes tartalmakat, amelyek a webhelyeken 

találhatók. Most csak annyit kell megjegyeznünk, hogy mi ta1tjuk kézben a tartalmat, 

amelyet a felhasználó lát, amikor felkeresi a webhelyünket A megjelenítendő szöveget, 

illetve a kiszolgálót képek elküldésére utasító kódokat tartalmazó fájllal kezdve nekünk 

kell megterveznünk és elkészítenünk minden alkotórészt, amelyből végül felépül 

a webes jelenlétünk. Ahogy a könyv során megtanuljuk majd, mindez nem bonyolult, 

ha értjük az egyes lépéseket 

A webes tartalom alapvetően egy egyszerű szövegfájllal kezdődik, amely HTML- vagy 

XHTML-leírókódot tartalmaz. Az XHTML a HTML egyik változata - az 
"

X" az eXtensible, 

vagyis 
"

bővíthető" rövidítése; az XHTML-ről a leckék során többet is megtudunk majd. 

Most elég annyit tudnunk, hogy a kötet minden példája megfelel a HTML 4 és 

az XHTML követelményeinek, ami azt jelenti, hogy a mai webböngészők és a jövőbeli, 
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következő generációs böngészők ugyanúgy fogják leképezni őket. Ez az egyik előnye 

annak, ha szabványkövető kódot írunk: nem kell aggódnunk amiatt, hogy a jövőben 

vissza kell térnünk a kódhoz, hogy módosítsuk, mert "nem működik". A kódunk 

valószínűleg rnindig "működni" fog, legalábbis amíg a webböngészők tartják magukat 

a szabványokhoz (vagyis remélhetőleg hosszú-hosszú ideig). 

A webes tartalmak kézbesítésének módja 

A végeredményként megjelenített webes tartalom előállítása különféle, más-más helye

ken zajló műveleteket igényel. Ezek a műveletek nagyon gyorsan- ezredmásodpercek 

alatt - hajtódnak végre, a színfalak mögött. Más szavakkal, rniközben azt hisszük, hogy 

csupán megnyitunk egy webböngészőt, beírunk egy webcímet, és máris látjuk a kért 

tartalmat, a háttérben működő tehnológia keményen dolgozik értünk. A böngésző és 

a kiszolgáló közötti alapszintű kommunikációt az 1.1. ábra szemlélteti. 

A webböngészőtól a kiszolgálóhoz 
intézett kérelem 

A kiszolgálótól 
a webböngészőnek küldött válasz 

1.1. ábra 

A böngészőtől érkező kérelem és 

a kiszolgálótól kapott válasz 

Az ábrán látható folyamat m.indazonáltal több lépésből áll, és akár több kört is megtehet 

a böngésző és a kiszolgáló között, rnielőtt a kért webhely tartalma teljes egészében 

megjelenne. 

Tegyük fel, hogy egy keresést szeretnénk végrehajtani a Google-ben. Kötelességtudóan 

beírjuk hát a h t tp: l /www. google. com cím et a címsávba, vagy kiválasztjuk a Google 

könyvjelzőjét a könyvjelzőlistánkbóL A böngésző szinte azonnal megjeleníti az 1.2. ábrán 

láthatóhoz hasonló tartalmat. 

Az 1.2. ábrán egy olyan webhelyet láthatunk, amely szöveget, valarnint egy képet 

(a Google emblémáját) tartalmaz. Az említett szövegnek és képnek a webkiszolgálóról 

történő lehívásához, illetve a képernyőnkön való megjelenítéséhez szükséges műveletek 

leegyszerűsítve a következők: 

1. A webböngésző kiad egy kérelmet a h t tp: 1 /www. google. com/ címen található 

index. html fájl ra. Az index. html fájlnevet nem kell beírnunk a eim részeként 

a címsávba (az index. html fájlról a 2. órán bővebben is tanulunk). 

2. Arnikor a webkiszolgálói folyamat egy adott fájira irányuló kérelmet kap, meg

keresi a fájlt a könyvrárai tartalomjegyzékében, megnyitja, és elküldi a tartalmát 

a webböngészőnek. 
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1.2. ábra 

A www.google.com 

weboldala 

3. A webböngésző megkapja az index. html fájl tartalmár, amely HTML-kódokkal 

jelölt szövegből áll, és az említett HTML-kódok alapján leképezi a tartalmat. 

A tartalom leképezése során a böngésző ráakad az 1.2. ábrán látható Google

embléma HTML-kódjára. Ez a HTML-kód így fest: 

<img src="/logos/logo.gif" width="384" height="121" border="O" 
alt="Google"/> 

A fenti címke olyan jellemzőket tartalmaz, amelyek elárulják a böngészőnek a fájl 

forráshelyét (src), a kép szélességét (width) és magasságát (height), a kép 

keretének (szegélyének) típusát (border), valamint a kép helyettesítő szövegét 

(al t), amelyek az embléma megjelenítéséhez szükségesek. A jellemzőkről 

a későbbi leckékben bővebben is tanulunk. 

4. A böngésző megvizsgálja az <img/> elem src jellemzőjét, hogy megtudja, hol kell 

keresnie a képfájl t. Esetünkben a logo. gif kép a logos könyvtárban található 

ugyanazon a webcímen (www. google. com), rnint ahonnan a böngésző lekérte 

a HTML-fájlt. 

5. A böngésző elkéri a http: l /www.google. com/logos/logo.gif webcímen 

található fájlt. 

6. A webkiszolgáló feldolgozza a kérelmet, megkeresi a fájlt, és elküldi a tartalmát 

a kérelmező webböngészőnek 

7. A webböngésző megjeleníti a képet a monitorunkon. 

Ahogy a webes tartalom kézbesítési folyamatának leírásából láthatjuk, a webböngészők 

nem pusztán képkeretek, amelyekben tartalmat tekinthetünk meg. A böngésző állítja 

össze a webes tattalarn összetevőit, és rendezi el azokat a fájlban található HTML-paran

csoknak megfelelően. 
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A webes tartalmat "helyben", vagyis a saját merevlemezünkről is megtekinthetjük, anél
kül, hogy szükség lenne egy webkiszolgálóra. A tartalom lekérésének és megjelenité
sének folyamata ebben az esetben is ugyanazokból a lépésekből áll, mint amelyeket 
fentebb ismertettünk -a böngésző megvizsgálja és értelmezi a HTML-fájlban található 
tartalmat és kódokat- de az út rövidebb, mert a böngészőnek a saját számitógépünk 
merevlemezén kell kutakodnia, nem pedig egy távoli gépen. Mindazonáltal a fájlokba 
beágyazott, kiszolgálóoldali programozási nyelven írt utasítások feldolgozásához ekkor 
is sZÜkséges egy webkiszolgáló, de ennek tárgyalása kívül esik könyvünk keretein. Va
lójában a könyv összes leckéjén végigrághatjuk magunkat anélkül, hogy webkiszolgá
lóra lenne szükségünk, de akkor senki sem látná a mesterművünket 

A webgazda kiválasztása 

Annak ellenére, hogy éppen az imént mondtuk, hogy a könyv összes leckéjén végigrág
hatjuk magunkat anélkül, hogy webkiszolgálóra lenne sZÜkségünk, ajánlott egy webki
szolgálót igénybe vennünk. e aggódjunk -egy webgazda-szolgáltatáshoz általában 
gyorsan, fájdalommentesen és viszonylag olcsón hozzájuthatunk. Valójában egy saját 
tartománynév beszerzése és egy évnyi tárhelybérlés alig kerül többe, mint ez a könyv. 

Ha beírjuk a web hosting provider kifejezést a kedvenc kereső nkbe, több millió keresési 
eredményt és fizetett találatok (értsd: reklámok) végtelen listáját kapjuk. A világon 
persze nem tevékenykedik ennyi webgazda-szolgáltatás, csak úgy tűnik, mintha ilyen 
sokan lennének. De ha csak a létező webtárhely-szolgáltatók listáját tekintjük át, már 
az is hatalmas mennyiség-különösen ha csupán egy olyan helyet keresünk, ahol elhe
lyezhetjük a saját vagy a cégünk egyszerű kis webhelyét 

A keresést célszerű azokra a szolgáltatókra leszűkítenünk, amelyek a leginkább 
megfelelnek az igényeinknek A webgazda kiválasztásának legfontosabb szempontjai 
a következők: 

• Megbízhatóságikiszolgálói .. ébrenlét" -Ha webes jelenlétet szeretnénk, biztosnak kell 
lennünk benne, hogy a felhasználók állandóan elérhetik a webhelyünket 

• Ügyfélszolgálat -Érdemes megvizsgálnunk, hogy a szaigáitató többféle csatornán 
keresztül (telefonon, elektronikus levélben, csevegőszolgáltatással) is rendelke
zésre áll-e, valamint hogy van-e online tájékoztató a gyakrabban előforduló 
problémákról. 

• Kiszolgálói tárterület -A szolgáltatáscsomag elegendő kiszolgálói területet nyújt 
ahhoz, hogy a webhelyünkön tervezett összes multimédiás fájl (képek, hang- és 
videófájlok) elférjen? 

• Sávszélesség - A szolgáltatáscsomag elegendő sávszélességet biztosít ahhoz, hogy 
a webhelyünk minden látogatója Ietöltbesse a tartalmakat anélkül, hogy többlet
díjat kellene fizetnünk? 
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• Tartománynév-vásárlás és -kezelés - A csomag egyedi tartománynevet is tartalmaz, 
vagy a webgazda-szolgáltatástól függetlenül kell megvásárolnunk és fenntarta
nunk azt? 

• Ár- Ne fizessünk többet a webgazda-szolgáltatásért, mint amennyit feltétlenül 
szükséges! Az árak széles skálán mozognak, ezért rögtön felmerülhet bennünk 
a kérdés, hogy milyen különbség mutatkozik a szolgáltatásban. A különbségnek 
azonban ritkán van köze a szaigáitatás minőségéhez- csupán a szolgáltató 
költségeit tükrözi, illetve azt, hogy szerintük mennyi pénzt lehet eikérni 
az ügyfelektőL Alapszabálynak megfelel, hogy ha egy alapszintű webgazda
szolgáltatási csomagért és egy tartománynévért évi 75 dollárnál többet fizetünk, 
akkor valószínűleg túl sokat kérnek tőlünk. 

Az Amerikai Egyesült Államokban három megbízható webtárhely-szolgáltatót említhe
tünk, akiknek az alapcsamagja bőséges tárhelyterületet és sávszélességet tartalmaz 
(valamint tartományneveket és egyéb többletszolgáltatásokat), viszonylag alacsony áron. 
Ha nem is ezek mellett a szolgáltatók mellett döntünk, az alapcsomagjuk leírását akkor 
is hasznos útmutatónak találhatjuk a keresgéléshez. 

• A Small Orange (h t tp: l lwww. asmallorange. com) -A T in y és a Small csoma
gok tökéletes kiindulópontot jelenthetnek azoknak, akik most tesznek közzé 
először webes tartalmakat. 

• DailyRazor (http: l lwww. dailyrazor. com)- A RazorLIMIT és a RazorSTARTER 
szolgáltatáscsomagok minden szükséges szolgáltatást tartalmaznak, és megbízha
tóak. 

• LunarPages (h t tp: l lwww. l unarpages. com)- A Basic szolgáltatáscsomag 
a legtöbb személyes és kisvállalati webhely számára megfelel. 

A jó webtárhely-szolgáltatók egyik ismérve, hogy a rendelkezésünkre bocsátanak egy 
"vezérlőpultot", amelyen beállításokat adhatunk meg a fiókunk számára. Az 1.3. ábrán 
a saját RazorPRO-fiókom vezérlőpultját láthatjuk aDaily Razor szolgáltatónál. Ezt a konk
rét vezérlőpult-szaftvert vagy valamelyik ehhez hasonló felépítésű programot sok 
webgazda alkalmazza, mert az egyértelmű nevű ikonok segítségével mindazokat a fel
adatokat végrehajthatjuk, amelyek a fiókunk beállításához és kezeléséhez szükségesek. 

Lehet, hogy a vezérlőpult használatára soha nem lesz szükségünk, de ha a rendelkezé
sünkre áll, az (többek között) egyszerűbbé teszi az adatbázisok és más prograrnak 
telepítését, a webes statisztikák megtekintését, vagy az e-mail címek felvételét. 
Ha képesek vagyunk utasításokat követni, saját magunk kezelhetjük a webkiszolgá
lónkat- nincs szükség külön tanfolyam elvégzésére. 
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1.3. ábra 
Szokványos 

vezérlőpult 

Most, hogy megismertük a webes tartalom kézbesítésének folyamatát, illetve 

a webkiszolgáló beszerzésének mikéntjét, furcsának tűnhet, hogy visszalépünk, és arról 

beszélünk, hogy a webhelyünket több webböngészővel is tesztelnünk kell. Mielőtt 

azonban nekiláthatnánk, hogy mindent megtanuljunk arról, hogyan hozhatunk létre 

webhelyeket a HTML és a CSS segítségéve!, az eszünkbe kell vésnünk egy nagyon fon

tos dolgot: valószínű, hogy a webhelyünk minden látagatája a miénktől eltérő hardver

és szaftverösszeállítást fog használni. e feledjük, hogy nincs beleszólásunk abba, hogy 

a látogatóink a webhely megtekintéséhez rnilyen eszközöket (asztali vagy hordozható 

számítógépet, okostelefont, iPhone-t), milyen képernyőfelbontást, milyen böngészőt, 

a böngészőben milyen ablakméretet, és milyen sebességű kapcsolatot használnak. 

Bár minden webböngésző azonos módon dolgozza fel és kezeli az információkat, 

vannak közöttük bizonyos különbségek, amelyek eredményeképpen a különböző 

böngészőkben más-más módon jelennek meg az oldalak. Még az ugyanannak a bön

gészőnek ugyanazt a változatát használó felhasználók is megváltoztathatják az oldalak 

képét, ha módosítják a megjelenési beállításokat vagy az ablakok méretét. Minden 

elterjedtebb böngésző lehetővé teszi a felhasználónak, hogy felülbírálja a weboldal 
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szerzője által meghatározott hátteret és betűjellemzőket, és a saját beállításait juttassa 

érvényre. A képernyő felbontása, az ablakméret és a beépülő eszköztárak ugyancsak 

befolyásolják, hogy a felhasználó mennyit lát egy oldalból a képernyőjén. Mi csak azt 

biztosíthatjuk, hogy a HTML- és CSS-kódunk szabványkövető legyen. 

Semmilyen körülmények között ne töltsünk órákat vég nélkül azzal, hogy valamit "tö

kéletesre" csiszolunk a saját számítógépünkön, hacsak nem állunk készen a csalódásra, 

ami akkor ér minket, amikor megtekintjük a művünket egy barátunk gépén, a sarki 

kávézó terminálján vagy az iPhone-unkon. 

A webhelyeinket célszerű mindig ellenőrizni legalább a következő böngészőkkel: 

• Apple Safari (http: l /www.apple.com/safari/) Mac-re és Windowsra 
• Google Chrome (http: l /www.google.com/chrome) Windowsra 
• Mozilla Firefax (http: l /www. mozilla. com/ firefox/) Mac-re, Windowsra és 

Linuxra 
• Microsoft Internet Explorer (h t tp: l /www. microsoft. com/ ie) Windowsra 
• Opera (h t tp: l /www. opera. com/) Mac-re, Windowsra és Linux/UNIX-ra 

Összefoglalás 
Ezen az órán a webes tartalom előállításának annak az elvével ismerkedtünk meg, 

amely szövegfájlok HTML-kódokkal történő megjelölésén alapul. Azt is megtanultuk, 

hogy a webes tartalom nem csupán 
"
oldalakat" jelent, hanem a képek, valamint 

a hang- és videófájlok is a részét képezik. Mindez a tartalom egy webkiszolgálón kap 

helyet, vagyis egy olyan távoli számítógépen, amely általában nagyon messze található 

a saját gépünktőL A számítógépünkön és más eszközökön egy webböngésző segítsé

gével hívjuk le, dolgozzuk fel és jelenítjük meg a webes tanaimat a képernyőnkön. 

Láttuk, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor eldöntjük, hogy 

egy adott webgazda megfelel-e az igényeinknek, és azt is megtanultuk, mennyire 

fontos, hogy a munkánkat több böngészőben is ellenőrizzük, miután elhelyeztük egy 

webkiszolgálón. Ha érvényes, szabványkövető HTML- és CSS-kódot írunk, az segít, 

hogy a webhelyünk többé-kevésbé egyformán jelenjen meg minden látogató számára, 

de ettől függetlenül célszerű a tervezés során nem csak a fejlesztőcsapatunk, hanem 

a megcélzott közönség visszajelzéseit is figyelembe venni- a kívülről kapott visszajel

zések különös fontosak, ha mi vagyunk a 
"
fejlesztőcsapat" egyetlen tagja. 
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Kérdezz-felelek 

K: "Weboldal" helyett "webes tartalmat" mondtunk, de sokan mégis "weboldalakról
" 

beszélnek. Mit értenek alatta? Miben különböznek ezek a kifejezések a "honlap
" 

vagy a "webhely
"

fogalmától? 
V: A Világhálót mindig is könnyen el lehetett képzelni úgy, mint egy könyvtárat, 

amelyben az egyes webhelyek a könyvek, a webhelyeken ell1elyezett, tartalmat 

hordozó fájlok pedig a könyvek "oldalai". Egy "webhely" egy vagy több, egyide

jűleg létrehozott és a tartalmát tekintve egymással kapcsolatban álló oldalból áll. 

A "honlap" általában az első oldalt jelenti, amelyet a látogatók látnak, amikor 

megnyitnak egy webhelyet Probléma akkor adódhat, ha valaki azt mondja, 

hogy "látogasd meg a weboldalamat", amikor valójában azt érti alatta, hogy "lá

togass el a webhelyemre" - egy webhely ugyanis számos oldalból áll. Ha webes 

tartalmak egy gyűjteményére nem webhelyként, hanem oldalként hivatkozunk, 

akkor azt hihetik, hogy nem igazán értjük, hogyan működik a Web -vagy azért, 

mert nem tudjuk, hogyan alkotnak a webes tartalmak együttesen egy webhelyet, 

vagy azért, mert eddig csak olyan webhelyeket terveztünk és valósítottunk meg, 

amelyek egyetlen oldalból állnak. 

K: Megnéztem néhány weboldal "HIML-jorrását
" 

az Interneten, és nagyon bonyo
lultnak tűnik. Úgy kell gondolkodnom, mint egy számítógép-programozónak, 
ha meg szeretném tanulni, hogyan működik a kód? 

V: Bár az összetett HTML-oldalak kódja valóban ijesztő lehet, a HTML használatát 

sokkal könnyebb megtanulni, mint a szaftverprogramozási nyelvekét (amilyen 

például a C++ vagy a Java). A HTML jelölő- vagy leírónyel v, nem pedig progra

mozási nyelv: szöveget címkézünk fel vele, hogy a böngésző azt adott módon 

jeleníthesse meg. Ez teljesen más megközelítést igényel, mint egy számítógépes 

program fejlesztése. incs szükség semmilyen programozói tudásra vagy 

tapasztalatra ahhoz, hogy sikeresen állíthassunk elő webes tartalmat. 

Annak, hogy sok kereskedelmi webhelyen bonyolultnak tűnik a HTML-kód, 

az az egyik oka, hogy valószínűleg valamilyen grafikus (vizuális) webtervező 

eszközzel -úgynevezett WYSIWYG ("what you see is what you get" - "azt ka

pod, amit látsz
"
) szerkesztővel, amely behelyettesíti azt a leírókódot, amelyet 

az adott körülmények között a szaftver fejlesztője által beleprogramozott utasítás 

szerint be kell írnia-hozták létre, nem pedig kézi módszerrel, amikor is mi tart

juk kézben teljesen az eredményként kapott leírókódot Ebben a könyvben 

a kódolást az alapoktól kezdve tanuljuk meg, ami általában tiszta, könnyen 

olvasható forráskódot eredményez. A grafikus webtervező eszközök hajlamosak 

nehezen olvashatóvá tenni a kódot, illetve olyan kódot előállítani, amely túlbo

nyolított, és nem követi a szabványokat 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Határozzuk meg a webes tartalom kifejezés jelentését! 

Z. Hány fájlt kell tárolnunk a webkiszolgálón egyetlen, szöveget és két képet 

tartalmazó weboldal előállításához? 

3. Milyen szolgáltatásokat kell górcső alá vennünk egy webgazda esetében? 

Válaszok 

1. A webes tartalom kifejezés azoknak a szövegeknek, képeknek, hang- és 

videófájloknak és egyéb multimédiás állományoknak a teljes körét lefedi, 

amelyeket a webkiszolgálókról kézbesítenek a webböngészőknek 

Z. Hármat: egyet magához a weboldalhoz, amelyben a szöveg és a HTML-leírókód 

kap helyet, és egyet-egyet a két kép számára. 

3. A megbízhatóságot, az ügyfélszolgálatot, a webes tárterületet és a sávszélességet, 

a tartománynév-szolgáltatásokat, a webhely-felügyeleti kiegészítő szolgáltatásokat, 

valamint az árat. 

Gyakorlatok 

• Tisztázzuk a webgazda kérdését: úgy szeretnénk elvégezni a kötet leckéit, hogy 

a fájlokat helyben, a saját számítógépünkön tekintjük meg, vagy egy webtárhely

szolgáltatót szeretnénk igénybe venni? A döntésben segítl1et, ha tudjuk, hogy 

a legtöbb webgazda még azon a napon elindítja a szolgáltatást, amikor bérbe 

vesszük a tárhelyet. 
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A webes tartalom közzététele 

A lecke tartalma: 

• Alapszintű HTML-fájlok létrehozása szövegszerkesztővel 
• A fájlok átvitele a webkiszolgálóra az FfP segítségével 
• Hol helyezzük el a fájlokat a webkiszolgálón? 
• A webes tartalom közzététele webkiszolgáló nélkül 
• Hogyan alkalmazzuk az egyéb közzétételi módszereket, például a webnaplókat? 

Az előző órán megtudtuk, hogy kérhetünk webes tartalmat egy webböngészőn keresz

tül, és hogyan válaszol a webkiszolgáló a kérelmekre. Ezen az órán azt tanuljuk meg, 

hogy tartalomkészítőként mi a szerepünk az Interneten elérhető webes tartalmak 

közzétételében - a tartalmat ugyanis közzé kell tenni egy webkiszolgálón, hogy mások 

hozzáférhessenek. 

Az óra példafájljának elkészítése 

Mielőtt elkezdenénk az órát, vessünk egy pillantást a 2.1. példára. A példában látható 

kód egyszerű webes tartalmat takar: néhány sornyi HTML-kód, amely a "Hello World! 

Welcome to My Web Server." szöveget írja ki, nagy, félkövér betűkkel, két sorban, 

a böngésző ablakában középre igazítva. 
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2.1. példa A HIML-példafájltmk 

<html> 

<he ad> 

<title>Hello World!</title> 

</head> 

<body> 

<hl align="center">Hello World!<br/>Welcome to My Web Server.</hl> 

</body> 

</html> 

Ennek a tartalomnak a hasznosításához nyissuk meg a kedvenc sima szöveges szerkesz
tőnket, például a Jegyzettömböt C otepad, W indowson) vagy a TextEditet (Macen). 
WordPadet, Microsoft Wordöt vagy más teljes körű szolgáltatást nyújtó szövegszerkesztő 
programot ne használjunk, mert ezek másfajta fájlokat hoznak létre, nem pedig olyan 
sima szövegfájlokat, amelyekre a webes tartalomhoz szükségünk van. 

A szövegszerkesztőkről bővebben is tanulunk a 3. órán; most csak annyit szerettünk 

volna, hogy legyen egy példafájlunk, amelyet elhelyezhetünk egy webkiszolgálón. 

Írjuk be a 2.1. példában látható tartalmat, és mentsük a fájlt sample. html néven. 
A . html kiterjesztés árulja el a webkiszolgálónak, hogy a fájl HTML-kódot tartalmaz, és 
amikor a kiszolgáló elküldi a fájl tartalmát a böngészőnek, a böngésző is innen tudja, 
hogy HTML-ről van szó, és ennek megfelelően képezi le a fájlt. Most, hogy van egy 
HTML-példafájlunk, amelyet használhatunk- és remélhetőleg elhelyezhetünk valahol, 
például egy webtárhely-szolgáltatói fiókban-, rátérhetünk a webes tartalom közzé
tételére. 

Fájlok átvitele az FTP segítségével 

Ahogy már megtanultuk, a webes tartalmat egy webkiszolgálón kell elhelyeznünk, 
hogy mások számára hozzáférhetővé tegyük. Ezt a műveletet rendszerint a fájlátviteli 
protokoll (File Transfer Protocol, FTP) segítségével hajtjuk végre. Az FTP használatához 
egy FTP-ügyfélre van szükségünk, vagyis egy olyan programra, amellyel átvihetjük 
a fájlokat a számítógépünkről a webkiszolgálóra. 

Az FTP-ügyfelek háromféle információt igényelnek ahhoz, hogy kapcsolatot tudjanak 
teremteni a webkiszolgálóvaL Ezeket az információkat a webgazda adja meg nekünk, 
amikor felállítjuk a fiókunkat: 

• Az állomásnév (hostname) vagy cím, amelyhez majd kapcsolódunk 
• A fiókunk felhasználóneve (user name) 
• A fiókunk jelszava (password) 
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Ha rendelkezünk ezekkel az adatokkal, készen állunk arra, hogy egy FTP-ügyfél 
segítségével tartalmat vigyünk át a webkiszolgálónkra. 

Az FTP-ügyfél kiválasztása 

Függetlenül attól, hogy milyen FTP-ügyfelet használunk, az FTP-ügyfél általában 
ugyanolyan felületet nyújt a számunkra. A 2.1. ábrán a FireFTP felületét láthatjuk; ezt 
az FTP-ügyfelet használja a Firefax webböngésző. A helyi számítógép (a mi szárrútógé
pünk) könyvtárlistája a képernyő bal oldalán jelenik meg, a távoli gép (a webkiszolgáló) 
tartalma pedig jobboldalt. Ahogy a 2.1. ábrán is látható, jellemzően kapunk egy jobbra, 
valamint egy balra mutató nyilat ábrázoló gombot. A jobbra mutató nyíllal a kiválasztott 
fájlokat a számítógépünkről a webkiszolgálóra küldhetjük, míg a balra mutató nyíllal 
a webkiszolgálóról vihetünk át fájlokat a saját gépünkre. Sok FTP-ügyfél azt is lehetővé 
teszi, hogy egyszerűen kijelöljük a kívánt fájlokat, és az egérrel átl1úzzuk azokat a célgép 
könyvtárlistájába. 
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Számos szabadon hozzáférhető FTP-ügyfél áll a rendelkezésünkre, de fájlokat átvihe
tünk a webes alapú File Manager (Fájlkezelő) eszköz segítségével is, amelyet valószí
nűleg megtalálunk a webkiszolgálónk vezérlőpultján. A fájlátvitelnek ez a módszere 
azonban általában további lépésekkel bővíti a folyamatot, tehát nem olyan egyszerű, 
mint egy FTP-ügyfél telepítése a számítógépünkre. Íme néhány népszerű ingyenes 
ITP-ügyfélprogram: 

• Classic ITP (h t tp: l /www. nchsoftware. com/classic/) Mac-re és Windowsra 
• Cyberduck (h t tp: l l cyberduck. ch/) Mac-re 
• Fetch (h t tp: l l fetchsoftworks. com/) Mac-re 
• Filelilla (http: l /filezilla-project .org/) minden rendszerre 
• FireFTP (http: l /fireftp.mozdev .org/) Firefax-bővítmény minden rendszerre 
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Miután kiválasztottunk egy FTP-ügyfelet, és telepítettük azt a számitógépünkre, készen 

állunk rá, hogy fájlokat töltsünk fel a webkiszolgálóra, illetve fájlokat töltsünk le on

nan. A következő részben azt mutatjuk be, hogyan működik mindez az óra elején elké

szített példafájl esetében. 

Az FTP-ügyfél hasmálata 

Az alábbiakban bemutatott lépések azt írják le, hogy miként kapcsolódhatunk a Classic 

FTP segítségével a webkiszolgálóhoz, és vihetünk át egy fájlt. Mivel azonban minden 

FTP-ügyfél hasonló - ha nem pontosan ugyanilyen - felületet használ, ha megértjük 

a lépéseket, bármelyik FTP-ügyfél használatára képessé válunk. 

Ne feledjük, hogy először is szükségünk lesz az állomásnévre, a fiókhoz kapcsolódó 

felhasználónévre, valamint a fiók jelszavára. 

1. Indítsuk el a C lassic FTP programot, és kattintsunk a Connect (Kapcsolódás) 

gombra. A program először arra kér, hogy adjuk meg annak a webhelynek 

az adatait, amelyikhez kapcsolódni szeretnénk (lásd a 2.2. ábrát). 

2. Töltsük ki a 2.2. ábrán látható összes mezőt az alábbiak szerint: 
• A saját webhelyünkre Label néven fogunk hivatkozni. Ezt a nevet senki 

más nem fogja látni, vagyis tetszőleges nevet beírhatnánk 
• Az FTP Server (FTP-kiszolgáló) mezőbe annak a webkiszolgálónak 

az FTP-címét kell beírni, amelyiken el szeretnénk helyezni a weboldalain

kat Ezt a címet a webgazda adja meg a számunkra. A formája valószínű

leg tartomány. com lesz, de azért ellenőrizzük az információt, amit akkor 

kaptunk, amikor előfizettünk a szolgáltatásra. 
• A User Name (Felhasználónév) és Password Qelszó) mezőket ugyancsak 

azoknak az adatoknak a felhasználásával kell kitöltenünk, amelyeket 

a webgazdától kaptunk. 
• Az Initial Remote Directory on First Connection (Távoli kezdőkönyvtár 

az első kapcsolódásnál) és az Initial Local Directory on First Connection 

(Helyi kezdőkönyvtár az első kapcsolódásnál) beállításokon ne változtas

sunk, amíg hozzá nem szaktunk az ügyfélprogram használatához, és ki 

nem alakítottuk a számunkra megfelelő munkafolyamatot. 

3. Ha végeztünk a beállításokkal, az OK gombra kattintva mentsük őket, és hozzuk 

létre a kapcsolatot a webkiszolgálóval. 

Ekkor egy párbeszédablakot fogunk látni, amely arról tájékoztat, hogy a Classic 

FTP megkísérel kapcsolódni a webkiszolgálóhoz. Sikeres kapcsolatfelvétel 

esetén a 2.3. ábrán láthatóhoz hasonló felület jelenik meg, a helyi könyvtár 

tartalmával a bal, és a webkiszolgáló tartalmával a jobb oldalon. 

4. Most már majdnem készen állunk rá, hogy fájlokat vigyünk át 

a webkiszolgálónkra. Csak annyi van hátra, hogy átváltsunk a webkiszolgálón 

az úgynevezett dokumentumgyökérre (document root) vagy gyökérkönyvtárra. 
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A webkiszolgáló dokumentumgyökere az a könyvtár, amelyet a webes tartalom 
legfelső szintű könyvtáraként jelöltek ki - ez lesz a könyvtárszerkezet kiinduló
pontja (az órán később bővebben is beszélünk róla). Ennek a könyvtárnak 
gyakran public_html a neve (ahogy a 2.3. ábrán is látható), vagy www 

(ezt szintén láthatjuk a 2.3. ábrán, mert álnévként a www könyvtárat is létrehozták 
a public_html helyettesítésére), vagy htdocs. Ezt a könyvtárat nem nekünk 
kell létrehoznunk; ezt a webgazda teszi meg helyettünk. 
A gyökérkönyvtár megnyitásához kattintsunk duplán a könyvtár nevére. 
Az FfF-ügyfél felületének jobb oldalán ekkor ennek a könyvtárnak a tartalma 
kell, hogy megjelenjen. (A könyvtár ezen a ponton még valószínűleg üres, 
hacsak a webgazda nem tett oda nekünk helyőrző fájlokat.) 

5. A célunk az, hogy átvigyük a korábban létrehozott sample. html fájlt a szánútó
gépünkről a webkiszolgálóra. Keressük meg a fájlt az FfP-ügyfél felületének bal 
oldalán levő könyvtárlistában (nyugodtan nézzünk körül, ha szükséges), és ha 
megtaláltuk, kattintsuk egyszer a nevére, hogy kijelöljük 

6. Kattintsunk az ügyfélprogram felületének közepén található, jobbra mutató 
nyilat ábrázoló gombra, hogy elküldjük a fájlt a webkiszolgálónak Miután 
a fájlátvitel befejeződött, az ügyfélprogram felületének jobboldalt frissülnie kell, 
hogy jelezze, hogy a fájl célba ért. 

7. Kattintsunk a Disconnect (Kapcsolat bontása) gombra a kapcsolat bezárásához, 
és lépjünk ki a Classic FfP programból. 

Ezek a lépések elvileg mindig megegyeznek, amikor fájlokat akarunk feltölteni a web
kiszolgálóra FfP-n keresztül. Az FfF-ügyfél segítségével ezenkívül alkönyvtárakat is 
létrehozhatunk a távoli webkiszolgálón. A Classic FfP-ben úgy hozhatunk létre egy 
alkönyvtárat, hogy a Remote (Távoli) menüből a New Folder (Új mappa) lehetőséget 
választjuk Az egyes FfP-ügyfelek felületén előfordulhat, hogy más-más paranccsal 
érhetjük el ugyanezt a lehetőséget. 

A fájlok helye a webkiszolgálón 

A webes tartalom karbantartása szempontjából fontos, hogy hogyan rendszerezzük 
a tartalmat - nem csak azért, hogy a felhasználók megtalálják, amit keresnek, hanem 
azért is, hogy mi is eligazadjunk a kiszolgálónkon. Ha a fájlokat könyvtárakba csopor
tosítjuk, az segít a fájlok kezelésében. 

A könyvtárak elnevezése és a könyvtárszerkezet felépítése a webkiszolgálón ugyanúgy 
teljesen tőlünk függ, mint a fájlok karbantartási szabályainak kialakítása. Egy jól szerve
zett kiszolgáló fenntartása mindazonáltal hosszú távon a tartalom hatékonyabb kezelését 
teszi lehetővé. 
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Alapszintű fájlkezelés 

A Weben böngészve talán észrevettük, hogy az URL-ek megváltoznak, miközben 

mozgunk egy webhelyen belül. Például ha egy vállalat webhelyét nézegetjük, és egy 

grafikus navigációs elemre kattintunk, hogy eljussunk a cég termékeihez vagy szolgál

tatásaihoz, az URL valószínűleg erről 

http://www.cegnev.com 

erre változik: 

http://www.cegnev.com/products/ 

Vagy erre: 

http://www.cegnev.com/services/ 

Az előző részben anélkül használtuk a dokumentumgyökér kifejezést, hogy ténylegesen 

elmagyaráztuk volna, mit is jelent. A webkiszolgáló dokumentumgyökere vagy gyökér

könyvtára lényegében a teljes URL végén álló perjel. Ha a tartományunk például 

a tartomany. com, és az URL-ünk a h t tp: l /www. tartomany. com/, akkor a dokumen

tumgyökér a záró perjel (;) által jelölt könyvtár. A dokumentumgyökér a webkiszolgá

lón kialakított könyvtárszerkezet kiindulópontja- az a hely, ahol a webkiszolgáló 

először keresi a böngészők által kért fájlokat 

Ha a sample. html fájlt a korábbi utasításnak megfelelően a dokumentumgyökérben 

helyezzük el, akkor a böngészőből a következő URL-en érhetjük el: 

http://www.tartomany.com/sample.html 

Ha ezt az URL-t beírjuk a webböngészőnkbe, a 2.4. ábrán látható leképezett 

sample. html fájl jelenik meg a képernyőnkön. 

• Hdkl Workt! · Moz.�lta Firefox {m @J ll J 

· C  � http-J/www.yourdomain.com/umple.html ... _:j 

Hello World! 

Welcome to My Web Server. 

Don• .., 

2.4. ábra 
A sample.html fájl elérése egy webböngészőn keresztül 
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Ha azonban egy új könyvtárat hoztunk létre a dokumentumgyökéren belül, és 

a sample. html fájlt ebbe a könyvtárba tettük, akkor a fájl az alábbi URL-lel érhető el: 

h t tp: l /www. tartomany. com/ ujkonyvtar/sample. html 

Ha a sample. html fájlt abba a könyvtárba tettük, amelyet először láttunk, amikor 

kapcsolódtunk a kiszolgálóhoz- vagyis nem váltottunk könyvtárat, és a fájlt nem 

a dokumentumgyökérben helyeztük el-, akkor a sample. html fájl egyetlen URL-en 

sem lesz elérhető a webkiszolgálón. A fájl természetesen on lesz azon a számítógépen, 

amelyet webkiszolgálóként ismerünk, de mivel nem a dokumentumgyökérben talál

ható - amelyről a kiszolgálószaftver tudja, hogy on kell először keresnie a fájlokat -, 

senki nem tudja majd elérni egy webböngészőn keresztül. 

Mi a tanulság? os, az, hogy nundig váltsunk a webkiszolgáló gyökérkönyvtárára, 

mielőtt hozzálátnánk a fájlok átviteléhez. 

Ez különösen igaz a grafikákra és más multimédia-fájlokra. A webkiszolgálókon általá

ban található egy images (képek) nevű könyvtár, ahol - amint kitalálhattuk - az összes 

képfájlunkat tárolhatjuk Ehhez hasonló népszerű könyvtár például a ess, amely 

a stíluslapfájlok tárolójaként szalgáJ (ha egynél több stíluslapfájlt használunk), vagy 

a js, ahol a külső JavaScript-állományokat helyezhetjük el. Vagy, ha tudjuk, hogy 

a webhelyen lesz majd egy terület, ahonnan a látogatók különféle típusú fájlokat 

tölthetnek le, létrehozhatunk a számukra egy dowloads (letöltések) nevű könyvtárat. 

Akár egy tömörített ZIP fájlról van szó, amelyben a művészi portfoliónkat tároljuk, vagy 

egy Excel-táblázatról, amelyben eladási mutatók találhatók, gyakran hasznos olyan fájlo

kat is közzétenni az Interneten, amelyek nem egyszerűen weboldalak. Ha egy olyan 

állományt szeretnénk hozzáférhetővé tenni a Weben, amely nem HTML-fájl, csak annyit 

kell tennünk, hogy feltöltjük a fájlt a webhelyünkre, mintha HTML-fájl lenne, az óra ko

rábbi részében a feltöltésre vonatkozóan ismertetett utasításokat követve. Miután a fájlt 

feltöltöttük a webkiszolgálóra, létrehozhatunk egy rá mutató hivatkozást (ennek módját 

a későbbi órákon tanuljuk meg). Más szavakkal, a webkiszolgálónk sokkal többre 

képes egyszerű HTML-fájlok szolgáltatásánál. 

Lássunk egy példát a HTML-kódra, amelyről majd később tanulunk! Az alábbi kóddal 

az art folio. zip nevű állományra hivatkozhatunk, amelyet a webhelyünk letöltési 

könyvtárában helyeztünk el, a hivatkozás szövege pedig a "Download my art 

portfolio!" (Töltse le a művészi portfoliómat!) lesz: 

<a href="/downloads/artfolio.zip ">Download my art portfolio!</a> 
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Indexoldalak használata 

Amikor "indexről" hallunk, valószínűleg a könyvek végén található tárgymutató jut 

az eszünkbe, amelyben különféle kulcsszavak és témakörök szerint keresbetünk 

oldalakat. A webkiszolgálók könyvtáraiban elhelyezett indexfájlok is betölthetik ezt 

a szerepet, ha úgy tervezzük meg őket- valójában innen kapták a nevüket. 

Az index. html nevet annak a fájlnak (röviden indexfájlnak, ahogy általában 

hivatkoznak rá) adjuk, amelyet alapértelmezett oldalként szeretnénk megjeleníteni 

a Felhasználók számára, amikor felkeresik a webhelyünk egy adott könyvtárát. 

Ha az indexoldalt a használhatóságat szem előtt tartva készítettük el, a felhasznáJók 

erről az oldalról minden tartalmat elérbetnek, ami a webhely adott részén található. 

A 2.5. ábrán látható lenyíló menü és bal oldali navigációs sáv hivatkozásai például egy

aránt három oldalra mutatnak: a Solutions Overview (ez maga a szakasz indexoldala), 

a Connection Management és a Cost Management oldalakra. Az- index. html nevű, 

a solutions könyvtárban elhelyezett- oldal maga is tartalmaz hivatkozásokat a másik 

két oldalra, amely a solutions szakaszban található. Amikor a felhasználók ennek 

a szakasznak az indexoldalára érkeznek az adott webhelyen, a szakasz bármelyik 

oldalát elérhetik onnan (méghozzá háromféleképpen). 
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Az indexoldal másik célja az, hogy ha a felhasználók felkeresik a webhelyünk egyik 

könyvtárát, amely rendelkezik indexoldallal, de nem adják meg az oldal nevét, akkor is 

a szakasz -vagy maga a webhely-kezdőoldalára kerüljenek. 

A fenti esetben például a felhasználó bármelyiket beírhatja az alábbi két URL közül, 

akkor is a webhely solutions szakaszának kezdőoldalára kerül: 

http://www.ipass.com/solutions/ 

http://www.ipass.com/solutions/index.html 

Ha a solutions könyvtárban nincs index. html oldal, a művelet eredménye 

a webkiszolgáló beállításaitól függ. Ha a kiszolgálót úgy állították be, hogy ne engedje 

meg a könyvtárakban való tallózást, akkor a felhasználó a "Directory Listing Denied" 

(A könyvtártartalom kiíratása megragadva) üzenetet kapná, ha oldalnév megadása 

nélkül kísérli meg elérni az URL-t. Ha azonban a kiszolgálón engedélyezték a könyvtá

rakban való tallózást, a könyvtárban található fájlok listája jelenik meg. 

A kiszolgáló beállításait a webgazda már valószínűleg megadta helyettünk. Amennyiben 

a szolgáltató megengedi, hogy a vezérlőpulton keresztül módosítsuk a kiszolgálói 

beállításokat, módosíthatjuk azokat, hogy a kiszolgálónk a kérelmekre a rni igényeink 

szerint válaszoljon. 

Indexfájlt nem csak az alkönyvtárakban, hanem a webhelyünk legfelső szintű könyvtá

rában (a dokumentumgyökérben) is használhatunk. A webhely első oldalának -a kez

dőoldalnak, főoldalnak, honlapnak, vagy ahogy rni nevezzük azt a webes tartalmat, 

amelyet először szeretnénk a tartományunkat meglátogató felhasznáJók elé tárni -

az index. html nevet kell adnunk, és a webkiszolgálónk dokumentumgyökerében kell 

elhelyeznünk. Ezzel gondoskodunk róla, hogy amikor a felhasználók beírják 

a h t tp: 1 /www. tartomany. com/ cím et a böngészőjükbe, a kiszolgáló azt a tartalmat 

küldje el nekik, amit szerenünk volna (nem pedig a Directory Listing Denied üzenetet 

vagy más nemkívánatos tartalmat). 

A tartalom közzététele webkiszolgáló nélkül 

Annak, hogy megtanuljuk a HTML használatár, és azt, hogy miként hozhatunk létre 

webes tartalmat, nyilvánvalóan az az elsődleges célja, hogy HTML és multimédia-fájlokat 

tegyünk közzé. Lehetnek azonban olyan helyzetek is, amikor nincs is más kivitelezhető 

módja a közzétételnek. Előfordulhat például, hogy CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat vagy 

USB-meghajtókat szeretnénk terjeszteni egy vásáron, amelyeken reklámanyagokat 

helyezünk el webes tartalom formájában -vagyis olyan hj perhivatkozásokkal ellátott 

szövegként, amelyet egy webböngészőben lehet megtekinteni, de anélkül, hogy szükség 

lenne egy webkiszolgálóra. Az is lehet, hogy egy tanfolyamon szeretnénk a hallgatóknak 

HTML alapú oktatóanyagokat kiosztani hordozható meghajtókon. Ez csak két példa arra, 

hogy rruként használhaták a HTML-oldalak az Internettől független közzétételre. 
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Az említett megoldásokat úgy is szokták nevezni, hogy helyi webhelyek (local site) 

létrehozása. Bár webkiszolgálóra nincs szükség hozzájuk, az ilyen hiperszöveges 

tartalmakat is webhelyeknek hívják. A "helyi" kifejezés arra utal, hogy a fájlokat helyben 

é�ük el, nem pedig egy távoli kapcsolaton (egy webkiszolgálón) keresztül. 

Tartalom közzététele helyben 

Tegyük fel, hogy egy olyan helyi webhelyet kell készítenünk, amelyet aztán USB-meg

hajtókon te*szthetünk. A mai USB-kulcsok közül még a legolcsóbbak is olyan sok ada

tot képesek tárolni - és az alapszintű hiperszöveges fájlok kimondottan kis méretűek -, 

hogy egy teljes webhelyet elhelyezhetünk rajtuk, egy teljes értékű webböngészővel együtt. 

Amikor helyi webhelyet hozunk létre és terjesztünk, nem kell feltétlenül mellékelnünk 

egy webböngészőt is, bár kedves gesztus. Joggal feltételezhetjük, hogy a felhaszná

lék rendelkeznek saját webböngészővel, és valamelyik könyvtár index. html 

fájljának megnyitásával fogják kezdeni a hiperhivatkozásokkal összekapcsolt tartalom 

böngészését. Ha azonban egy webböngészőt is fel szeretnénk tenni az USB

meghajtóra, keressük fel a h t tp: 1 /www. portableapps. com/ címet, és ott 

keressük meg a Portable Firefox (hordozható Firefox) böngészőt. 

Egyszerűen gondoljunk úgy az USB-meghajtó könyvtárszerkezetére, mintha 

az a webkiszolgálónké lenne. Az USB-meghajtó könyvtárszerkezetének legfelső szintje 

tekinthető a dokumentumgyökérnek Vagy, ha a tartalomhoz egy webböngészőt is 

mellékelünk, két könyvtárunk is lehet- az egyik például browser (böngésző), a másik 

pedig content (tartalom) néven. Ebben az esetben a content könyvtár lesz a gyökér

könyvtárunk. A dokumentumgyökéren belül további alkönyvtáraink is lehetnek, 

amelyekben tartalmat és kiegészítő multimédia-fájlokat helyezhetünk el. 

A jó rendszerezés egy helyi webhely esetében is éppen olyan fontos, rnint egy távoli 

webhelynél, ezért ügyeljünk rá, hogy ne legyenek hibás hivatkozások a HTML-fájljaink

ban. A fájlok összekapcsolásáról egy későbbi leckében részletesebben is tanulunk majd. 

Tartalom közzététele webnaplóban 

Lehet, hogy már van webnaplónk (
"
bloggal") egy olyan külső szolgáltatónál, mint 

a Blogger vagy a WordPress, és így már tettünk közzé tartalmat anélkül, hogy rendel

keztünk volna kijelölt webkiszolgálóval, vagy bármit is tudtunk volna a HTML-ről. 

Ezek a szolgáltatók a forrásszerkesztők mellett grafikus szerkesztőket is kínálnak, ami 

azt jelenti, hogy anélkül írhatunk be szöveget, és formázhatjuk azt félkövér, dőlt vagy 

különféle színű betűkkel, hogy tudnánk, milyen HTML-kód szükséges ehhez. Mindazo

náltal, amikor a szerkesztő Publisb (Közzététel) gombjára kattintunk, a tartalomból 

HTML-kód jön létre. 
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Azzal a tudással felvértezve azonban, amelyet ebből a könyvből szerezhetünk, 

a webnaplónkat magasabb szintre emelhetjük, mivel a webnapló tartalmát és sablonjait 

a forrásszerkesztő segítségével alakíthatjuk, így jobban kézben tarthatjuk a webnapló 

kinézetét. Ennek módja különbözik attól, ahogy a HTML-fájlokat létrehozzuk, és FTP-n 

keresztül feltöltjük a kijelölt webkiszolgálónkra, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 

a webnaplóírás is egyfajta webes közzététel. 

A webes tartalom ellenőrzése 

Arnikor fájlokat viszünk át a webkiszolgálóra, vagy hordozható lemezen helyezzük el 

őket helyi böngészés céljára, azon nyomban célszerű alaposan ellenőriznünk minden 

oldalt. Az alábbi ellenőrzőlista segít majd, hogy biztosítsuk, hogy a webes tartalom úgy 

viselkedjen, ahogy elvárjuk tőle. Megjegyzendő, hogy a használt kifejezések némelyike 

most még ismeretlen lesz a számunkra, de ahogy haladunk a könyvben, visszatérhe

tünk ide, és akár nagyobb webhelyeket is építhetünk: 

• Mielőtt átvinnénk a fájlokat, teszteljük őket helyben, a számítógépünkön, hogy 

meggyőződjünk a hivatkozások működéséről, illetve arról, hogy a tartalom 

a kívánt képi elrendezést tükrözi-e. Miután átvittük a fájlokat a webkiszolgálóra 

vagy hordozható eszközre, próbáljuk ki őket ismét. 
• A teszteket annyi böngészővel hajtsuk végre, amennyivel csak tudjuk-a Chrome, 

a Firefox, az Internet Explorer, az Opera és a Safari mindenképpen legyen rajta 

a listán -, és az ellenőrzést Mac és Windows rendszeren egyaránt végezzük el. 

Ha lehetséges, vizsgáljuk meg a tartalmat alacsony (800 x 600-as) és magas 

(1600 x 1200-as) felbontásnál is. 
• Kapcsoljuk ki az automatikus képbetöltést a böngészőnkben, mielőtt nekilátnánk 

a tesztelésnek, hogy lássuk, hogyan festenek az oldalak a képek nélkül. Ellenőriz

zük a képek helyettesítő szövegét, majd kapcsoljuk vissza a képbetöltést, hogy 

a képek is megjelenjenek, és vizsgáljuk át ismét gondosan az oldalakat. 
• A böngésző szövegbeállításainak segítségével nézzük meg az oldalakat különböző 

betűméretekkel, hogy biztosak legyünk benne, hogy az elrendezés nem esik szét 

akkor sem, ha a felhasznáJók felülbírálják a szövegre vonatkozó beállításainkat. 
• Várjuk meg minden oldal esetében, hogy teljesen betöltődjön, majd görgessünk 

le teljesen a lap aljáig, hogy meggyőződjünk róla, hogy minden kép ott jelenik 

meg, ahol kell. 
• Mérjük le, hogy mennyi ideig tart az egyes oldalak betöltése. Ha a betöltés néhány 

másodpercnél többet vesz igénybe, az adott oldalon található információk elég 

értékesek ahhoz, hogy a felhasznáJók ne távozzanak az oldalról a betöltés befeje

ződése előtt? A szélessávú elérés ma már elterjedt, de ez nem jelenti azt, hogy 

az oldalakat l megabájtos képekkel kell telezsúfolnunk 

Ha a fenti teszteken minden oldalunk átmegy, nyugodtan hátradőlhetünk-a webhe

lyünk készen áll arra, hogy a nyilvánosság elé tárjuk. 
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Összefoglalás 
Ezt az órát azzal kezdtük, hogy elkészítettünk egy nagyon egyszerű HTML-fájlt, amelyet 

tesztfájlként használtunk a webkiszolgálóra történő fájlátvitelhez. Megtanultuk, hogyan 

működik a fájlátvitel, és hogy milyen szoftverre van szükségünk az ávitel végrehajtásá

hoz (egy FfF-ügyfélre). A webkiszolgáló könyvtárszerkezetéről és a fájlkezelésről is 

megtudtunk ezt-azt, valamint tisztáztuk, hogy milyen fontos szerepe van az index. html 

fájlnak a webkiszolgáló egy adott könyvtárában. Megtanultuk emellett, hogy webes 

tartalmat hordozható eszközön is terjeszthetünk, és szót ejtettünk arról is, hogy miként 

célszerű elrendeznünk a fájlokat és könyvtárakat, ha a tartalmat egy távoli webkiszol

gáló használata nélkül szeretnénk megtekinteni. Végül megtanultuk azt is, hogyan 

ellenőrizzük a fájljainkat, mielőtt a webhelyünket nyilvános fogyasztásra alkalmasnak 

nyilváníthatnánk. 

Kérdezz-felelek 
K: A javasolt tesztek mindegyike tovább tart, mint az oldalak elkészítése! 

Nem lehetne kevesebb ellenőrzésset megúszni? 

V: Ha az oldalainkkal nem pénzt szeretnénk keresni, vagy valamilyen fontos 

szolgáltatást nyújtani, akkor valószínűleg nem számít annyira, ha egyes felhaszná

lóknál furcsán jelennek meg, vagy egyszer-egyszer hibát okoznak. Ilyen esetben 

elég, ha megnézzük az oldalakat néhány különböző böngészőben. Ha azonban 

profizmost szeretnénk sugározni, semmi nem helyettesítheti a szigorú tesztelést. 

K: Most komolyan, ki törődik azzal, hogy miként rendezem el a webes tartalmat? 

V: Hisszük vagy sem, az általunk kínált webes tartalom elrendezése a keresőprog

ramoknak és a webhelyünk leendő látogatóinak is számít (erről bővebben is 

beszélünk a 24. órán), de általában véve is segít az előreláthatólag gyakran 

frissítendő tartalom nyomon követésében, ha a webkiszolgálón rendezett 

könyvtárszerkezetet tartunk fenn. Ha például külön könyvtárat hozunk létre 

a képek vagy a multimédiás fájlok számára, pontosan tudni fogjuk, hol keressük 

a frissíteni kívánt fájlt- nincs szükség tehát arra, hogy más tartalmat tároló 

könyvtárakban kutakodjunk. 

Ismétlés 
Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 



26 1 Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt 

Ismétlő kérdések 

1. Melyik három információ szükséges ahhoz, hogy FfP-n keresztül kapcsolócihas

sunk a webkiszolgálónkhoz? 

2. Mi a szerepe az index. html fájlnak? 

3. Muszáj a webhelyünknek könyvtárszerkezetet tartalmaznia? 

Válaszok 

1. Az állomásnév, a fiókunkhoz tartozó felhasználónév, és a fiókunk jelszava. 

2. Az index. html fájl általában egy könyvtár alapértelmezett fájl ja 

a webkiszolgálón, amely lehetővé teszi, hogy 

a h t tp: l /www. tartomany. com/valamilyen_konyvtar/ címet fájlnév nélkül 

érjük el, és mégis a megfelelő helyre kerüljünk. 

3. em. A fájlok könyvtárszerkezetben való elrendezése egyáltalán nem kötelező, 

de melegen ajánlott, mert egyszerűbbé teszi a tartalom karbantartását. 

Gyakorlatok 

• Az FfP-ügyfélprogramunk segítségével hozzunk létre egy alkönyvtárat a webhe

lyünk dokumentumgyökerében. Másoljuk le és illesszük be a sample. html fájl 

tartalmát egy másik, index. html nevű fájlba, és módosítsuk a <t i t le> és 

</tit le>, illetve a <hl> és </hl> címkék között álló szöveget valami másra. 

Mentsük a fájlt, és töltsük fel az új alkönyvtárba. A webböngészőnkkel nyissuk 

meg a webkiszolgálón az újonnan létrehozott könyvtárat, és vegyük észre, hogy 

az index. html fájl tartalma jelenik meg. Ezt követően az FfP-ügyfelünk segítsé

gével töröljük az index. h tm l fájlt a távoli alkönyvtárból, majd térjünk vissza 

az URL-re a böngészővel, töltsük újra az oldalt, és figyeljük meg, hogyan reagál 

a kiszolgáló az index. html fájl hiányában. 
• Hozzuk létre ismét a fenti gyakorlatban használt fájlokat, és helyezzük el azokat 

valamilyen hordozható eszközön, például CD-ROM-on vagy USB-kulcson. 

A böngészőnkkel nyissuk meg a példawebhelyünknek ezt a helyi változatát, és 

gondoljuk végig, milyen használati utasítást kellene adnunk a hordozható 

eszköz mellé a felhasználóknak 



3. ÓRA 

A HTML és az XHTML alapjai 

A lecke tartalma: 

• Egyszerű HTML-oldalak készítése 
• Hogyan helyezhetünk elininclen HTML-elemet, amelyet minden weboldalnak 

tartalmaznia kell? 
• A weboldalak elrendezése bekezdésekkel és sortörésekkel 
• A tartalom tagolása címsarok segítségével 
• A tartalom érvényességének ellenőrzése 
• A HTML, az XML, az XHTML és a HTML 5 közötti különbségek 

Az első két órán megismerkedtünk a webes tartalom létrehozásának alapjaival, és meg
tudtuk, hogyan jeleníthetjük meg a munkánkat a hálózaton, illetve - amennyiben nincs 
tárhelyszolgáltatónk- a saját gépünkön. A következőkben megtanuljuk, melyek azok 
az elemek, amelyeknek feltétlenül meg kell jelenniük a HTML-fájljainkban. 

Az óra végére tisztázzuk, mi a különbség a HTML és az XHTML között, és arra is választ 
kapunk, hogy Iniért létezhet egymás mellett két nyelv, amelynek a célja ugyanaz- webes 
tartalom létrehozása. Összefoglalva, ezen az órán gyors áttekintést adunk a HTML és 
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az XHTML alapjairól, és némi útmutatást nyújtunk ahhoz, hogy miként érdemes eljár
nunk a weboldalaink készítése és közzététele során. Az elmélet mellett gyakorlati 
tanácsokat is kapunk: látni fogunk egy valódi weboldalt és a működését biztosító 
HTML-kódot. 

Mindenekelőtt azonban tekintsük át, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy követni 
tudjuk a könyv további részét: 

1. Szerezzünk egy számítógépeL Jómagam egy Windows Vista rendszerrel ellátott 
gépet használtam a webes mintatartalom tesztelésére és a könyvben szereplő 
képernyőfelvételek elkészítésére, de ez nem jelent megkötést - a saját webes 
tartalmaink elkészítéséhez és megjelenítéséhez akármilyen Windows, Macintosh 
vagy Linux/UNIX rendszer megteszi. 

2. Csatlakozzunk az Internethez. Az, hogy betárcsázós, drót nélküli vagy szélessávú 
kapcsolattal, a weboldalaink létrehozása és megjelenítése szempontjából lénye
gében mindegy, jóllehet minél gyorsabb a kapcsolat, annál jobb lesz a felhaszná
lói élmény. A beállításban segíthet az internetszolgáltatónk, iskolánk vagy 
cégünk, de rengeteg olyan nyilvános hely- kávézó, könyvesbolt és könyvtár- is 
létezik, ahol ingyenes drót nélküli kapcsolatot ajánlanak, így ha a laptopunk 
WiFi-képes, máris nyert ügyünk van. 

Ha tanácstalanok vagyunk az internetszolgáltató kiválasztásában, az a legjobb, ha 
ellátogatunk egy összehasonlító oldalra (egy barátunk gépéről vagy egy nyilvános, 
internetkapcsolattal rendelkező számítógépről). Ilyen oldal az Egyesült Államokban 
a h t tp: 1 /www. t hel is t. com/, Magyarországon pedig 
a http: l /www. internetszolgaltatok.hu. 

3. Szerezzünk be egy böngészőt. Egy ilyen programra feltétlenül szükségünk lesz 
ahhoz, hogy a számítógépünkre letöltsük és ott megjelenítsük a webes tartalma
kat. Az első órából már tudjuk, hogy a legnépszeruob böngészők (ábécésor
rendben) a következők: Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
Internet Explorer és Opera. Érdemes többet is telepíteni közülük, így meggyő
ződhetünk róla, hogy a weboldalaink tartalma egységes képet mutat mindegyi
kükön - nem élhetünk semmiféle feltételezéssel arra nézve, hogy milyen 
böngészőket használnak majd a látogatóink. 

4. Induljunk felfedezőútra! A böngészőnk segítségével nézzünk körül az Interneten, 
és keressünk olyan webhelyeket, amelyeknek a tartalma vagy megjelenése hason
lít ahhoz, amit magunk is szeretnénk. Jegyezzük fel, hogy mi idegesít az egyes ol
dalakon, mi csábít mások olvasására, és mi az, ami miatt újra és újra visszatérnénk 
valahová. Ha van olyan téma, ami különösen érdekel minket, keressünk rá 
valamelyik ismertebb kereső, például a Google (http: l /www. google. com/) vagy 
a Bing (h t tp: l /www. b ing. com/) segítségéveL 
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Jóllehet a böngészők általánosságban hasonlóan kezelik és dolgozzák fel a kapott 

adatokat, akadnak közöttük apró különbségek, amelyek miatt az oldalak nem mindig 

ugyanúgy jelennek meg a böngészőablakban. Ezért fontos, hogy a munkánkat többféle 

böngészőben is megszemléljük, hogy biztosak lehessünk benne, hogy jobbára egysé-

ges képet kapunk. 

Amint arról az 1. órán szót ejtettünk, ha az Interneten szeretnénk webes tartalmat közzé

tenni (nem pedig lemezen vagy helyi hálózaton), egy olyan számítógépre kell feltölte

nünk azt, amely 24 órás internetkapcsolattal rendelkezik. Ha az internetszolgáltatást 

az iskolánktól vagy munkahelyünktől kapjuk, meglehet, hogy webtárhelyet is igénybe 

vehetünk ugyanitt - ha mégsem, úgy meg kell rendelnünk a tárhelyszolgáltatást. 

Az első HTML-fájlunkat semmiképpen se Microsoft Wordben vagy más, HTML-képes 

szövegszerkesztőben készítsük el - ezek ugyanis .. segíteni" próbálnak, és a maguk 

szája íze szerint átírják a kódunkat, ami csak ronthat a helyzeten. Hasonlóképpen nem 

tanácsoljuk az .. azt kapod, amit látsz" (WYSIWYG) típusú grafikus szerkesztők 

(amilyen például a Microsoft FrontPage vagy az Adobe Dreamweaver) használatát 

A HTML nyelv elsajátításában sokkal nagyobb segítséget adnak az egyszerű szöveg

szerkesztők, hiszen így kénytelenek vagyunk a kóddal dolgozni. Később persze, ha már 

tudjuk, mi folyik a háttérben, használatba vehetjük a grafikus segédeszközöket (mint 

a FrontPage vagy a Dreamweaver). 

Az egyszerű weboldalak készítésének alapjai 

Az első órán megtanultuk, hogy a weboldal nem más, mint egy egyszerlí szövegfájl, 

amelynek a tartalmát HTML-kódok "jelölik", meghatározva ezzel a böngésző számára, 

hogy miként jelenítse meg a szöveget. Ezeknek a szövegfájloknak az elkészítéséhez egy 

egyszerű szövegszerkesztőre van szükségünk- ez lehet a W indows Jegyzettömbje 

(Notepad) vagy Macintosh rendszereken a TextEdit Ne használjuk a WordPadet, 

a Microsoft Wordöt vagy más, hasonló fejlett szövegszerkesztőt, ezek ugyanis nem olyan 

egyszerű szövegfájlokat adnak végeredményként, arnilyeneket a webes tartalom megje

lenítése megkövetel. 

Mielőtt nekikezdenénk a kódolásnak, készítsük el azt a szöveget, amelyet meg 

szeretnénk jeleníteni egy weboldalon: 

1. Keressünk (vagy írjunk) néhány sort magunkról, a családunkról, a focicsapa

tunkról vagy más, minket érdeklő témáról. 

2. Mentsük a szöveget egy egyszerű, szabványos ASCII fájlba. A Jegyzettömb és 

a hozzá hasonló egyszerű szövegszerkesztők automatikusan egyszerű szöveges 

formátumban mentenek, más prograrnak esetében azonban előfordulhat, hogy 

ki kell választanunk ezt a fájltípust a Fájl, Mentés másként (File, Save as) 

menüponttal. 
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Ahogy haladunk az óránk anyagával, úgy gazdagítjuk a szöveget HTML-jelölésekkel 

(HTML-elemekkel), amelyek valódi webes tartalommá alakítják azt. 

Ha HTML-elemeket tartalmazó fájlokat mentünk, mindig a . html kiterjesztést kell 

használnunk. Ez fontos, hiszen ha megfeledkezünk erről, a legtöbb egyszerű szö

vegszerkesztő valamilyen más kiterjesztést (például . txt) választ. Ha pedig így áll 

a helyzet, a fájlunkat nem biztos, hogy megtaláljuk a böngészővel, ha pedig igen, 

a megjelenítése nem lesz tökéletes. Röviden: a böngészők arra számítanak, hogy 

. html kiterjesztéssei jutnak hozzá a weboldalakhoz. 

Ha Maciontosh rendszeren a TextEdittel dolgozunk, a HTML-fájlok elkészítésének 

lépései némileg eltérnek a Windows Jegyzettömbnéllátottaktól - itt ugyanis a fájl 

mentése előtt ki kell választanunk a Forrnat (Formátum) menü Make Plain Text (Sima 

szöveg létrehozása) pontját, valamint a Saving (Mentés) beállításoknál ki kell kap-

csolnunk az Append '.txt' Extension to Plain Text Files (A .txt kiterjesztés hozzáfűzése 

a sima szövegfájlokhoz) jelölőnégyzetet Emellett, az alapértelmezett beállítások 

szerint a szerkesztő úgy jeleníti meg a . html fájlokat, ahogy a böngészőben látnánk 

őket, ami nem teszi lehetövé a szerkesztésüket. Ennek megakadályozására kapcsol

juk be az lgnore Rich Text Commands in HTML Files (Szövegformázó parancsok 

figyelmen kívül hagyása a HTML-fájlokban) jelölőnégyzetet a beállítások Rich Text 

Processing (Formázott szövegek feldolgozása) részében. 

Olyan weboldalakkal is találkozhatunk, amelyeknek a kiterjesztése . h tm, ami szintén 

megengedett. Egyéb kiterjesztésekkel is találkozhatunk a Weben, mint a . j sp (Java 

Server Pages), az . as p (Microsoft Active Server Pages) vagy a . php (PHP: Hypertext 

Preprocessor), ezek a fájlok azonban kiszolgálóoldali eljárásokat használnak, amelyek 

túlmutatnak a HTML világán. 

A 3.1. példában egy egyszerű weboldal HTML-kódját láthatjuk, amelyet akár be is írha

tunk a szerkesztőnkbe. Ha megnyitjuk az oldalt a Firefoxban, a 3.1. ábrán látható kép 

tárul elénk a böngészőablakban. Minden weboldalon fel kell tüntetnünk 

a <html></html>, <head></head>, <title></title> és <body></body> 

címkepárokat 

3.1. példa A <html>, <head>, <tttle> és <body> címkék 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<! OOCTYPE html PUBLIC "-l /W3C/ /DTD XHTML l. l/ /EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>The First Web Page</title> 

</head> 
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<body> 

<P> 

Kezdetben megteremté Tim a Hiperszöveges Jelölőnyelvet. Az Internet 

pedig kietlen és puszta vala, és szöveg vala a manitor felszínén, 

és Tim Keze lebegett vala a billentyűzet felett. s mondá Tim: 

Legyen hiperhivatkozás: és lőn hiperhivatkozás. s látá Tim, hogy 

a hiperhivatkozás jó; és elválasztá Tim a hiperhivatkozást a szö

vegtől. s nevezé Tim a hiperhivatkozást Horgonynak, és a szöveget 

nevezé Egyéb Cuccnak. s vala az egész együtt az első Weboldal. 

</p> 

</body> 

</html> 
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Done T 

! 3.1. ábra 
Ha a 3 .l. példa tartalmát 

egy HTML-fájlba mentjük, 

majd megjelenítjük egy 

böngészőben, csak a cím és 

a törzs szövegét látjuk 

A 3.1. példában, hasonlóan minden más HTML oldalhoz, a < jellel kezdődő és > jellel 

befejeződő szavak kódolt parancsok. Ezeket nevezzük HTML-címkéknek (tag), 

amelyek Jelcímkézik" az egyes szövegrészleteket, elárulva így a böngészőnek, hogy 

milyen fajta szövegről van szó - ez teszi lehetővé a megfelelő megjelenítést. 

Elméletileg a következő webes szabványt a HTML 5 jelenti, amely azonban még 

korántsem terjedt el széles körben. A teljes váltás ra nagyjából 20 11-ben kerül majd 

sor. Mindazonáltal a HTML és az XHTML lehetőségeinek bemutatásánál indokolt 

esetben kitérünk arra, hogy miben különbözhet a HTML 5-ös változat. 

Az első néhány kódsor általános bevezető, amelynek minden weboldalon szerepelnie 

kell. A jelentése egyszerűen annyi, hogy az oldal egy XHTML 1.1 típusú dokumentum, 

vagyis egy XHTML-oldal -hasonlóan a könyvünkben szereplő összes többi webol

dalhoz. Mivel az XHTML nem más, mint a HTML strukturáltabb változata, nem követünk 

el nagy hibát, ha HTML-oldalakként hivatkazunk ezekre az oldalakra. Az XHTML 1.1 
megjelölésével olyan weboldalakat készítünk, amelyek követik a legfrissebb webes szab

ványokat, ami igen üdvös dolog. 
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Önálló feladat 

Egyszen1 weboldallétrehozása és megjelenftése 

Mielőtt megtanulnánk a 3.1. példában alkalmazott HTML-elemek jelentését, érdemes 
pár szót szólni arról, hogyan is készült a fenti dokumentum, és miként jelenítettük 
meg. Kövessük hát az alábbi lépéseket: 

1. Gépeljük be a 3.1. példa tartalmát a Windows Jegyzettömbbe (illetve a Macintosh 
TextEdit vagy más, számunkra kedves szövegszerkesztő ablakába). 

2. Válasszuk a Fájl, Mentés másként menüpontot. Fontos, hogy fájltípusként 
az egyszerű szöveg (vagy ASCII szöveg) beállítást adjuk meg. 

3. Adjuk a fájlnak a firstpage. html nevet. 
4. Válasszunk a merevlemezünkön egy mappát a weboldalaink tárolására, és jegyez

ZÜk meg jól. Kattintsunk a Mentés (Save) vagy az OK gombra a fájl mentéséhez. 
5. Indítsuk el a kedvenc böngészőnket (Közben nyitva hagyhatjuk a Jegyzettömböt, 

így könnyen válthatunk az oldal megtekintése és szerkesztése között.) Az Internet 
Explorerben válasszuk a Fájl, Megnyitás (File, Open) menüpontot, és kattintsunk 
a Tallózás (Browse) gombra, a Firefaxban pedig válasszuk a Fájl, Fájl megnyitása 
(File, Open File) menüpontot. Keressük fel a megfelelő mappát, és válasszuk ki 
a firstpage. html fájlt. Egyes operációs rendszerek és böngészők lehetővé teszik 
azt is, hogy a megjeleníteni kívánt fájlt egyszerűen a böngészőabiakba húzzuk. 

És tessék! A weboldalunk a 3.1. ábrához hasonlóan megjelenik a böngészőablakban. 

Ha hozzájutottunk egy webtárhelybez, az FTP segítségével feltölthetjük ide 
a firstpage. html fájlt. Ez a megjegyzés azért is lényeges, mert a könyv további része 
feltételezi, hogy rendelkezünk webtárhellyel, és nem okoz gondot a fájlok átvitele 
az FTP segítségével - ha mégis, hát lapozzunk vissza az első két óra anyagához, rnielőtt 
továbblépnénk. Ha pedig tudatosan döntünk úgy, hogy helyben dolgozunk a fájlokkal 
(webtárhely nélkül), készüljünk fel arra, hogy a könyv útmutatásait a saját igényeinkhez 
igazítsuk (figyelmen kívül hagyva például a "töltsük fel a fájlokat" és az 

"
adjuk meg 

az URL-t" típusú utasításokat). 

Ha egy a saját számítógépünkön tárolt weboldalt szerelnénk megnyitni, nem kell feltét

lenül csatlakoznunk az Internethez. A böngésző alapértelmezésben persze indításkor 

megpróbálkozik ezzel, ami a legtöbb esetben teljesen ésszerű - ugyanakkor, ha a helyi 

merevlemezünkön szerkesztjük az oldalt, idegesítövé válhat, hogy állandóan nem elér-

hető oldalakról hallunk. Ha állandó internetkapcsolattal rendelkezünk LAN, kábelmodem 

vagy DSL szaigáitatás révén, mindez nem okoz gondot, hiszen a böngésző sohasem fog 

elérhetetlen oldalakra panaszkodni. Egyébként viszont meg kell rendszabályoznunk 

a böngészőt, amiben az Eszközök (Tools) menü lehet a segítségünkre. 
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Az XHTML -oldalakon kötelezően felhasználandó 

HTML -elemek 

Elérkezett az idő, hogy megismerkedjünk a HTML-elemek "titkos nyelvével". E tudás 

birtoklása olyan kreatív erőket szabadít fel bennünk, amelyekről az egyszerű emberi 

lények álmodni sem mernek. Ne áruljuk el nekik, hogy valójában igen egyszerű 

dologról van szó ... 

Ezen a ponton nem feltétlenül muszáj tisztában lennünk az olyan fogalmakkal, mint 

a karakterkódolás. A lényeg, hogy a weboldalainkon elhelyezzük a megfelelő azono

sítókódot, amellyel igazodhatunk a legfrissebb webes szabványokhoz - könyvünk 

írásának idején ez az XHTML 1.1-et jelenti. A HTML 5 még nem tekinthető webes 

szabványnak, azt azonban érdemes tudnunk, hogy ha HTML 5 dokumentumot 

készítünk, ezekre a bevezető sorokra nincs szükség. 

Az XMUXHTML azonosítókódra nincs feltétlenül szükség ahhoz, hogy működőképes 

weboldalt hozzunk létre. Erről könnyen meggyőződhetünk - csak töröljük a bevezető 

sorokat, amíg olyan kódot nem kapunk, amely a <htrnl> címkével kezdődik-

az eredményt továbbra is gond nélkül megnyithatjuk a böngészőben. A kihagyott 

kód arra szolgál, hogy megfeleljünk az érvényben levő webes szabványoknak -

emellett lehetővé teszi, hogy az érvényesség ellenőrzésével megvizsgáljuk a kód 

igazadását a szabványokhoz, amint azt hamarosan láthatjuk is. 

Mielőtt megismerkednénk a HTML-elemekkel, nézzük meg, mit is takar a 3.1. példa 

meglehetősen zavaros első sora. Nos, ez a sor azt jelzi, hogy a HTML-oldal valójában 

egy XML-dokumentum: 

<?xrnl version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

Az XML 1.0-s változatát alkalmazzuk, amely széles körben elfogadott, hasonlóan 

az UTF-8 karakterkódoláshoz. A 3.1. példa második és harmadik sora- ha lehet- még 

bonyolultabb: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtml11.dtd"> 

Ezeknek a soroknak a pontos tartalma nem igazán lényeges a számunkra; mindössze arra 

kell ügyelnünk, hogy elhelyezzük őket minden weboldalunk elején. A kód mindössze 

arra utal, hogy a dokumentum XHTML 1.1 típusú, így a böngészők feltételezhetik, hogy 

megfelel az XHTML 1.1 szabvány követelményeinek. 

A legtöbb HTML-elem két részből áll: a nyitócímke jelzi, hogy hol kezdődik az elem 

hatálya alatt álló szövegrészlet, a zárócímke pedig azt mutatja, hogy hol végződik. 

A zárócímkéket onnan ismerhetjük fel, hogy a < jel után egy l (perjel) áll a kódjukban. 
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Léteznek ezen felül üres elemek is, amelyek önmagukban állnak, nyitó- és zárócímke 

nélkül -ez esetben az elem kódját lezáró > előtt láthatjuk a 1 jelet. Az alábbiakban 

röviden összefoglaljuk e három címketípus szerepét: 

• A nyitócímke egy HTML-utasítás kezdetét jelzi - a szöveg, amelyre az utasítás 

hat, a nyitócímke után áll. A nyitócímkék a < jellel kezdődnek, és a > jellel 

fejeződnek be (például: <htrnl>). 
• A zárócímke egy HTML-utasítás végét jelzi -a szöveg, amelyre az utasítás hat, 

a zárócímke előtt áll. A zárócímkék elején mindig a <l, a végén pedig a > jel áll, 

(például: </htrnl>) . 
• Az üres címke egy HTML-utasítást önmagában hajt végre, anélkül, hogy valarni

lyen szövegre hatna. Az üres elemek kezdetét a<, a végét pedig a />jelöli, mint 

a <br />vagy az <irng />esetében. 

Bizonyára észrevettük, hogy a 3.1. példában a <htrnl> címkéhez némi további kód 
is kapcsolódik, nevezetesen két jellemző (az xrnlns és az xrnl: lang ), amelyek 
további, az elemhez kapcsolódó adatokat tartalmaznak. E két jellemző megadása 
szabványos követelmény minden XHTML-weboldalon - az előbbi az XML-névteret, 
míg az utóbbi a tartalom nyelvét adja meg. Ebben a könyvben a szabványos névte
ret használjuk, valamint az angol nyelvet. Ha más nyelven szeretnénk írni, cseréljük 
az "en" (English) kódot a megfelelő nyelv kódjára. 

Érdemes lehet tárolnunk egy o/da/vázat, amelyben csak a nyitó és záró <htrnl>, 

<head>, <tit le> és <body> címkék szerepeinek-nagyjából úgy, mint a 3.1. pél
dában. A későbbiekben ezt a dokumentumot kiindulópontként használhatjuk a webol
dalaink elkészítéséhez, így megtakarítjuk a kötelező címkék beírására fordított időt. 

A 3.1. példa <body> címkéje például arról árulkodik, hogy hol kezdődik a weboldal 

törzse, a </body> címke pedig ennek végét jelöli. Minden, ami a <body> és a </body> 

címkék között áll, megjelenik a böngészőablakban, arnint az a 3.1. ábrán is látható. 

A böngészőablak legtetején (lásd a 3.1. ábrát) találhatjuk a címet-ez pontosan 

megegyezik a <title> és a </title> címkék közötti szöveggel. A cím jelenik meg 

a weboldalhoz a böngésző Kedvencek (Favorites), illetve Könyvjelzők (Bookmarks) 

menüjében hozzárendelt bejegyzésében is (attól függően, hogy melyik böngészőt 

használjuk). Fontos, hogy az oldalainknak megfelelő címet adjunk, hiszen így a látoga

tóink a könyvjelzőik alapján később is emlékezni fognak a tartalmára. 

A <body> és a <ti t le> címke minden weboldal kódjában megjelenik, hiszen mindig 

szükség van törzsszövegre és címre. Hasonlóképpen, a <htrnl> és a <head> címke 

megjelenése is általános (lásd a 3.1. példát). A <htrnl> címkét egy oldal kódjának 

elején elhelyezve egyszerűen arra utalhatunk, hogy itt egy weboldalról van szó, amely 

a </htrnl> címkével ér véget. 
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Minden weboldal egy fejlécből és egy törzsből áll, amelyeket a <head>, illetve 
a <body> elemek határoznak meg. A fejléc alapvetően olyan adatok tárolására szolgál, 
amelyek meghatározzák az oldal megjelenését, ugyanakkor maguk nem válnak látha
tóvá a böngészőablakban - ellentétben a <body> elem tartalmával. A <head> elem 
mindig a weboldal HTML-kódjának elején szerepel, rögtön a nyitó <html> címke után. 

A címet azonosító <title> címkepár az oldal fejlécén belül jelenik meg, vagyis a nyitó 
<head> és a záró </head> címke között. (A későbbi órákon további elemekkel is meg
ismerkedünk, amelyek a <head> és a < /head> címkék közé kerülhetnek; ide tartoznak 
például a stílusszabályok.) 

A 3.1. példában felbukkanó <P> elem egy szövegbekezdésre utal. Fontos, hogy amennyi
ben lehetséges, minden szövegrészletet valamilyen tárolóelemben helyezzünk el. 

Oldalszerkezet kialakítása bekezdésekkel és sortörésekkel 

A böngésző a HTML-oldalak megjelenítésekor nincs tekintettel a sorvégekre vagy 
a szóközök számára. Így például a 3.2. példában szereplő versnek a 3.2. ábrán látható, 
felső változatában a szavakat egy-egy szóköz választja el, jóllehet a kódban ezt nem így 
adtuk meg. A "felesleges" szóközöket a HTML-kód értelmezője lefaragja, ráadásul 
a sortörések akkor következnek be, ha a szöveg kiér a böngészőablak szélére - teljesen 
függetlenül a saját, eredeti sortöréseinktőL 

3.2. példa HTML-kód bekezdésekkel és sortörésekkel 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<! DOCTYPE html PUBLIC "-l /W3C/ /DTD XHTML l. l l !EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<he ad> 

<title>The Advertising Agency Song</title> 

</head> 

<body> 

<p> 

When your client's hopping mad, 

put his picture in the ad. 

If he still should prove refractory, 

add a picture of his factory. 

</p> 

<hr /> 
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<P> 
When your client's hopping mad,<br /> 
put his picture in the ad. 

<IP> 
<P> 

If he still should prove refractory,<br /> 
add a picture of his factory. 

</p> 

</body> 

</html> 
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Wbeo y=cli<nt's boppingmad. puthis picturein Ibe ad. If be still shooldprove rcfractory. add a picture 
of his factory. 

\V ben your dicot's hopping mad. 

put his piciUre in Ibe ad. 

If be sbll sbauld prove rdiactory. 

add a piciUre of his factory. 

Done � 

3.2. ábra 

i' 

Ha a 3.2. példa HTML-kódját weboldalként jelenítjük meg, bekezdéseket és sortöréseket csak 

a <p> és <br /> elemeknek megfelelően kapunk 

Rengeteg olyan weboldalt találhatunk, ahol a <br />helyett csak <br> áll, illetve 

a <P> címkének nincs záró </p> párja. Sose feledjük, hogy az Interneten rengeteg 

trehány munka kering, és attól, hogy látunk egy kódot, még nem kell feltétlenül 

helyesnek lennie. Ha a könyvben lefektetett kódoJási elvekhez tartjuk magunkat, 

rengeteg jövőbeni munkától és bosszankodástól kímélhetjük meg magunkat. A helyes 

HTML-kódolási szokások kialakítása komoly részét képezi annak a folyamatnak, 

amelynek során sikeres webtervező válik belőlünk. 

Ahhoz, hogy befolyásoljuk, hol törjenek a sorok és a bekezdések, HTML-elemeket kell 

használnunk. Ha egy szövegrészletet a <p></p> tárolócímkék között helyezünk el, 

a zárócímke után egy sortörésre számíthatunk A következő órákon megtanuljuk majd, 

hogyan befolyásoljuk a sortörés magasságát a CSS segítségéve!. A <br />elem egy sor

törést kényszerít ki a bekezdésen belül. Az eddig látott elemektől eltérően a <b r l> 

esetében nincs szükség záró </br> címkére-ez egyike a korábban említett üres 

elemeknek. Jóllehet a HTML 4 az üres elemek esetében nem követeli meg a l feltünte-
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tését, az XHTML és a jövőbeni szabványok igen. Fontos, hogy mindenben alkalmaz
kodjunk a legfrissebb szabványokhoz, és olyan weboldalakat készítsünk, amelyeknek 
a kódja kifogástalan, így az üres elemeket minden esetben zárjuk a l> jelekkel. 

A 3.2. példában és a 3.2. ábrán látható versben- amely egy reklámügynökség 
dalocskája - a <b r 1 > és a <P> elemekkel választottuk el a sorokat és a versszakoka t. 
Észrevehettük ezen felül a <h r l> elemet is, amely egy vízszintes vonalat helyez el 
az oldalon (lásd a 3.2. ábrát). Fontos tudnunk, hogy a <hr l> elem egyúttal sortörést is 
okoz- még akkor is, ha nem tüntetünk fel mellette egy <br l> elemet. A <br l> 

elemhez hasonlóan a <hr l> is üres, vagyis nem tartozik hozzá záró <hrl> címke. 

tt : 
,,� 

Önálló feladat 

Szöveg formázása HTML -kóddal 

Vegyünk egy szövegrészletet, és próbáljuk HTML-ben formázni a frissen szerzett 
tudásunk segítségéve!: 

1. Helyezzük el a szövegrészlet elején a <html><head><title>My 

Title<ltitle><lhead><body> kódot (az általunk választott címet feltüntetve 
a My Tit/e helyén). Adjuk meg emellett a megfelelő azonosítókódot az oldal 
tetején, hogy megfeleljünk az XHTML szabvány követelményeinek. 

2. Biggyesszük a <lbody><lhtml> kódot a szöveg legvégére. 
3. Helyezzünk egy-egy <p> címkét a bekezdések elejére és egy-egy <IP> címkét 

a végükre. 
4. Alkalmazzuk a <b r 1 > elemet, ahol csak egyszeres sorközű sortörést szeretnénk. 
5. A <hr 1 > segítségével válasszuk el egymástól vízszintes vonalakkal a szöveg 

nagyobb részeit. 
6. Mentsük lemezre a fájlt mypage. html néven (a mypage helyett nekünk tetsző 

nevet adva neki). 
7. Nyissuk meg a fájlt egy böngészóben a tartalma megjelenítéséhez. (Előbb töltsük 

fel FfP-vel a webtárhelyünkre, amennyiben rendelkezünk ilyennel.) 
8. Ha valami nem úgy fest, ahogy szeretnénk, térjünk vissza a szövegszerkesztőhöz, 

és módosítsuk a fájl kódját (majd pedig, ha van webtárhelyünk, töltsük fel ismét). 
A változások megjelenítéséhez kattintsunk a böngésző Frissítés (Reload/Refresh) 
gombjára. 

l� 
Ha komolyabb szövegszerkesztőt használunk a weboldal elkészítésére, győződjünk 

meg arról, hogy valóban egyszerű szöveges vagy ASCII formátumban mentjük 

a HTML-fájlt. 
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A tartalom tagolása címsarok segítségével 

Ha weboldalakat nézegetünk az Interneten, feltűnhet, hogy sokuk esetében a lap tetején 

található címsor nagyobb és vastagabb betűkkel jelenik meg, rnint a szöveg többi része. 

A 3.3. példa jól mutatja a címsor és a bekezdések szövegének eltérését. Ha egy szöveg

részlet a <hl> és a </hl> címkék közé kerül, automatikusan nagy méretű címsorként 

jelenik meg. A <h2> és a <h3> elemek szintén címsorokat határoznak meg, de a betűrné

retük fokozatosan csökken, egészen a <h6> elernig. 

3.3. példa Címsorelemek 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtm111/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>My Widgets</title> 

</head> 

<body> 

<h1>My Widgets</h1> 

<P>My widgets are the best in the land. Continue reading to 

learn more about my widgets.</p> 

<h2>Widget Features</h2> 

<p>If I had any features to discuss, you can bet I'd do 

it here.</p> 

<h3>Pricing</h3> 

<p>Here, I would talk about my widget pricing.</p> 

<h3>Comparisons</h3> 

<p>Here, I would talk about how my widgets compare to my 

competitor's widgets.</p> 

</body> 

</html> 

Az eddigi példák kapcsán bizonyára feltűnt, hogy a szerző a kód behúzásaival kísé

relte meg érzékeltetni a HTML-dokumentum különféle részei közötti kapcsolatokat. 

A behúzások használata azonban egyáltalán nem kötelező - ha úgy tartja kedvünk, 

az elemeket össze is ömleszthetjük szóközök és sortörések nélkül; az eredmény 

a böngészőben így is megegyezik az előzőekben látottakkaL A behúzások kizárólag 

a kód olvasójának segítenek abban, hogy jobban átlássa az előtte álló weboldal 

szerkezetét. A megfelelő behúzások rendszeres használata tehát helyes gyakorlat, 

és sokat segít abban, hogy fenntartható kódhoz jussunk. 
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• MyWodg<ts- Morilla F-• c;;;:, lill tl 
. 

· C  � A http-.//www.yourdomam.com/widgtts.html + · 

MyWidgets 

.My '\\-idgets are � best in Ibe land Continue reading to learn more about my v.idgets. 

Widget Features 

If I bad any features to discuss, you can bet r d do it bere. 

P ricing 

Her<. I would taBc about my wK!get priciog. 

Comparisons 

Here. I would talk: about bow my widgets compare to my compditor's widgets. 

It Do .. -.: 

3.3. ábra 
Termékbemutató weboldalunk tartalmát a címsarok három szintjével tagoljuk 

Amint a 3.3. ábrán is láthatjuk, a HTML-címsorok kódja ennél egyszerübb nemigen le

hetne. Példánkban a "My Widgets" feliratot láthatóan a <hl> elemmel jelenítettük meg. 

A legnagyobb méretü (1. szintü) címsor létrehozásához nem kell mást tennünk, mint 

elhelyezni a cím elején a <hl>, a végén pedig a </hl> címkét. Ha némiképp kisebb 

(2. szintü) címsort szeretnénk- amely a főcímnél alacsonyabb rangú szerepet játszik-, 

alkalmazzuk a <h2> és </h2> címkéket a cím körül. Ha ennél is alacsonyabb szintü 

címsorra vágyunk, a <h3> és </h3> címkék segíthetnek. Fontos, hogy a címsoraink 

kövessék a tartalom hierarchiáját, vagyis egyetlen l. szintü címsort tüntessünk fel, 

amely után egy vagy több 2. szintü címsor áll, ezeket kövessék a 3. szintü címsorok, és 

így tovább. 

Elméletben a további, még alacsonyabb rangú címsorokhoz használhatjuk a <h4>, 

<h5> és <h6> elemeket is, de erre a legtöbbször nem kerül sor. A böngészőkben ritkán 

láthatunk számottevő különbséget a <h3 > és az alacsonyabb rangú címsarok megje

lenítésében, ráadásul a tartalom általában nem olyan alakban jelenik meg, hogy 

az elrendezéséhez hatféle címsorra lenne szükség. 

Napjainkban rengeteg webhelyen láthatunk grafikusan kidolgozott betükből álló, 
képként beágyazott szövegeket a hagyományos szöveges címsarok helyén. Érdemes 
azonban tudnunk, hogy a szöveges címsarok használata egyike a keresőoptimalizálá
si fogásoknak, amelyekről a 24. fejezetben olvashatunk majd. A keresők sorra veszik 
a weboldalak címsorelemeit, hogy képet kapjanak a tartalom felépítéséről, és 
nagyobb hangsúlyt adnak a fontosabb (például 1. szintű) címsoroknak, mint azoknak, 
amelyeket magunk is kisebb jelentőségűnek tartunk. 
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Fontos felhívnunk a figyelmet a cím (title) és a címsor (heading) közötti különbségre. 

Ezeket könnyen összekeverhetjük a rnindennapi beszédben, de a HTML-ben határozot

tan különbséget kell tennünk köztük: a cím, amely a <title> elemben jelenik meg, 

a teljes oldalt azonosítja -csak a böngésző címsorában jelenik meg, a böngészőablakban 

nem. A címsarok ugyanakkor arra alkalmasak, hogy a segítségükkel bizonyos szöveg

részleteket kiemeljünk a környezetükbőL Egy weboldalon egyetlen <title> elem szere

pell1et, amelynek a <head> és a </head> címke közé kell kerülnie. Ugyanakkor a <hl>, 

<h2> és <h3> elemekből annyit és olyan sorrendben használhatunk, ahogy csak szeret

nénk. Mindazonáltal, ahogy a korábbiakban már említettük, fontos, hogy a címsorokat 

valóban a tartalom hierarchikus tagolására használjuk, ne pedig egyszerűen vizuális 

elemként- arra ott vannak a CSS-stílusok. 

A szövegrészletek megjelenésének részletes és teljes körű szabályozásáról könyvünk 

II. részében olvashatunk bővebben. Amíg nem vagyunk e tudás birtokában, a címsarok 

adják a legegyszerűbb és legelterjedtebb módot arra, hogy a figyelmet bizonyos szöveg

részletekre irányítsuk. 

Ne feledjük, hogy amit a weboldal fejlécében helyezünk el, azt nem megjelenítésre 

szánjuk, viszont minden, ami a weboldal törzsében áll, megjelenik a böngészőablakban. 

lessük el a webtervezők fogásait! 

Ha kicsit is körbenéZÜnk napjaink csillogó-villogó, grafikával és olykor hanggal gazda

gon fűszerezett weboldalai körében, bizonyára ráébredünk, hogy az itt bemutatott 

egyszerű oldalak csak egy hatalmas HTML-jéghegy icipici csúcsát jelentik. Az alapok 

ismeretében azonban magunk is meglepődünk majd, rnilyen sok fogást leshetünk el 

mások munkáiból. Ha egy oldal HTML-kódjára vagyunk kíváncsiak, nem kell mást 

tennünk, mint a böngészőnk Nézet (View) menüjének Forrás (Source) pontját választani. 

Ne essünk kétségbe, ha ebben a pillanatban nem értjük minden HTML-elem jelentését, 

illetve nem boldogulunk a használatukkal-a következő pár órában minden világossá 

válik. A kukucskálásnak azonban már most is van értelme, hiszen így legalább látásból 

megismerünk néhány olyan elemet, amelyről a későbbiekben tanulunk majd, és képet 

kapunk arról, hogy mire is leszünk képesek az új tudásunk birtokában. 

A webes tartalom érvényességének vizsgálata 

A 2. órán a weboldalaink tesztelésének módjairól beszéltünk, amelyek közül az egyik 

legfontosabb az érvényességvizsgálat volt. Gondoljunk csak bele: lehet, hogy merész és 

szép házakat terveZÜnk, de ahhoz, hogy valóban megépüljenek, egy építésznek is rá kell 

bólintania a tervekre, igazolva, hogy a szerkezet valóban megépítl1ető. A weboldalak 

esetében az érvényességvizsgálat hasonló ehhez -az "építész" azonban ez esetben nem 

egy személy, hanem egy alkalmazás. 
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Az érvényességvizsgálat folyamata abból áll, hogy egy erre a célra készített alkalmazás 

töviről hegyire átvizsgálja az oldalainkat, és meggyőződik róla, hogy nem tartalmaznak 

hibákat, és megfelelnek az XHTML szabvány szigorú követelményeinek. A mi szemszö

günkből ez egy igen egyszerű eljárás - a World Wide Web Consortium (W3C) ugyanis 

elérhetővé tett egy internetes érvényességvizsgáló eszközt, amelyet 

a http: l Ivalidator. w3. org l címen érhetünk el. Ha beírjuk a címer a böngészőnkbe, 

a 3.4. ábrán látható W3C Markup Validation Service oldalra jutunk. 

l= liil ll J 

&\!ú ·l· 

Markup Validation Service 
C!'ect the m11rlup •t-�TML >..HT!J� of ú et óocu'lle'1t� W3C. 

-

Validate by URl Valida-te by File Upload Valldate by Direct Input 

Valldate by URl 
Valldate a document onhne 

Address. 

• More Options 

(._ Check / 

Ths validator checks the markup vahd1ty of Web documents in HTML, XHTML, SMIL., MathML., etc.� 

you wish to valida te specific content such as RSSIAtom feeds or CSS sty!esheets Mob1leOK contenl 
or to find broken finks, there a re other vahdators and tools available 

Done 

3.4. ábra 

� 

A W3C Markup Validation Service segítségével megvizsgálhatjuk a HTML- (XH7ML-) dokumen

tumaink érvényességét, így meggyőződhetünk arról, hogy a kódjuk igazodik a szabványokhoz 

Ha már közzétettük a weboldalunkat a hálózaton, válasszuk a Validate by URI (Ellenőr

zés URI alapján) fület. A Validate by File Upload (Feltöltött fájl ellenőrzése) lapon a helyi 

fájlrendszerünkön tárolt weboldalak érvényességét vizsgálhatjuk Végül, a Validate by 

Direct Input (Ellenőrzés közvetlen bemenetről) la pon a kérdéses fájl tartalmának 

részletét másolhatjuk be a vizsgálathoz. Ha minden rendben van a kóddal, az ellenőrzés 

végén a 3.5. ábrán látható pozitív visszajelzést kapjuk. 

Amennyiben a W3C Markup Validation Service hibát talál egy weboldalon, részletes 

elemzéssei szaigál (pontosan megadva, hogy mely sarok sértik a szabályokat). Mindez 

nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy felkutassuk a hibákat, és kigyomláljuk a nem meg

felelő kódrészeket. Az érvényességvizsgálat tehát egy oldal szerkezetének ellenőrzése 

mellett segít kiszűrni és kijavítani a hibákat, mielőtt az oldalt közzétennénk 

az Interneten. 
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W3C. Markup ValidatJon Service 
,.t� • '"� CTl! '"� .. ·1•. •!"""!'L c' '"l :1�-... rt'· \ 

Jump To: Congratulattons lcons 

ThiS document was successfully checked as XHTML 1.1! 
Result: 

File: 

p, ed 

l Browse_ ) 
Use the file selectton box above tf you W1sh to re-wl1dale the uploaded fr/e 

Mdget• html 

Encodlng: Ulf-ll {detect automatiCalty) 

Doctype: XHTML 1.1 (detect automabcally) 

Root Element: hlml 

Root Namespace: ht!p/lwww w3 org/1999/xhtrnl 

l 

l (hp] 
The W3C vaidators a re hosted on seiVer technology donated by HP, and 

supported by COITVTlUfllty donabons 

Donate and help us bu11d better toolsfor a better web 

Done 

3.5. ábra 
Ha a weboldalunk átment a W3C Markup Validation Seroice vizsgálatán, készen áll 

a közzélételre 

Léteznek olyan webes fejlesztőeszközök, amelyek maguk is lehetőséget adnak az érvé

nyességvizsgálatra, a W3C Markup Validation Service igénybe vétele nélkül. Vannak 

közöttük böngészőbővítmények, mint a Firebug (h t tp: 11 getfirebug. com/) vagy 

a HTML Validator (http: 1 /users. skynet. be/mgueury /mozilla/}. de számos 

más program is szalgáltat hasonló lehetőségeket - ezekről az adott alkalmazás leírása 

tájékoztat. 

HTML, XML, XHTML és HTML 5 - útmutató 
a szabványok dzsungeléhez 

Az Internet hőskorában a HTML nagy találmánynak számított, hiszen lehetővé tette, 
hogy a tudósok kutatási anyagokat küldözgessenek egymásnak hatékony és viszonylag 
rendezett formában. Nem sokkal ezután azonban megjelentek a grafikus böngészők, és 
a HTML-t már kezdték a tudományos cikkeken túl más adatok megjelenítésére is hasz
nálni. Így vált a HTML-ből a kutatók kellemes kis jelölőnyelvéből a hálózati közzététel 
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általánosan elfogadott nyelve. A böngészők készítői ITiindezen felbátorodtak, és renge

teg apró lehetőséggel egészítették ki a HTML-t. Ezek eleinte nagyszerűnek tűntek, de 

megtörték a HTML felépítésének egységét, így a böngészőkben ettől kezdve búcsút 

mondhattunk a weboldalak egységes megjelenítésének - az újdonságok egyes böngé

szőkben működtek, másutt nem, ha pedig "rossz" böngészőt választottunk, végül ott 

álltunk, ahol a part szakad. A HTML kezdett úgy kinézni, núnt egy építkezés, amelyen 

megfelelő egységes terv nélkül rengeteg csapat dolgozik a saját szakállára. Végül egyes 

a böngészőkre jellemző lehetőségek bekerültek a szabványba, másokat pedig teljes 

egészében elvetettek. 

Más forradalmakhoz hasonlóan a Web születése is meglehetősen kaotikus folyamat 

volt, a HTML módosításaiban pedig ez a káosz köszön vissza. Az évek során a progra

mozók jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy lenyesegessék a HTML 

vadhajtásait, és kissé egységesebb képet adjanak a nyelvnek. A rendetlenségben a leg

nagyobb gondot az okozza, hogy így a böngészőknek találgatniuk kell egy-egy webol

dal megjelenítésénél, ami nem sok jóval kecsegtet. Az ideális állapot az lenne, ha 

a webtervezők pontosan meghatározhatnák, hogyan nézzenek ki az oldalaik, és ez 

a megjelenés azonos lenne, függetlenül attól, hogy rnilyen böngészővel jelenítik meg 

a látogatók az oldalakat. Még jobb lenne, ha a tervezők megadhatnák az oldalak jelen

tését is, és ez elég lenne ahhoz, hogy az eredmény rninden böngészőben és rendsze

ren egységesen jelenjen meg. Ettől az utópisztikus állapottól még messze vagyunk, de 

létezik egy XML (Extensible Markup Language- bővíthető jelölőnyelv) nevű jelölő

nyelv, amely komoly segítséget jelenthet az oda vezető úton. 

Az XML általános nyelv, amely olyan, korlátozottabb rendeltetésű nyelvek létrehozásá

ra szolgál, mint a HTML. Mindez elsőre furcsának tűnhet, de a legkevésbé sem az, ha 

megértjük, hogy itt ITiindössze arról van szó, hogy az XML azt az alapszerkezetet és 

azokat az alapvető szabályokat rögzíti, amelyeket minden jelölő- vagy leírónyelvnek 

követnie kell. Mindennek ismeretében az XML segítségével magunk is létrehozhatunk 

egy új HTML-változatot. Akár egy BCCML (Botde Cap Collection Markup Language

kupakgyűjtő jelölőnyelv) nevű jelölőnyelvet is kiötöl11etünk, amely segíiliet a ritka ku

pakokból álló gyűjteményünk adatainak tárolásában és rendszerezésében. A lényeg az, 

hogy az XML megadja az alapokat az adatok egységes tárolásához - ezek az adatok 

pedig a kupakoktól a weboldalakig az élet bármely területéről származhatnak. 

Azt gondolhatnánk, hogy a kupakoknak nincs sok közük a Webhez- de akkor rniért 

ernlitettük meg őket? Nos, ennek oka van, ugyanis az XML jelentősége túlmutat 

a weboldalakon: a segítségével tetszőleges típusú adatot leírhatunk bármilyen számító

gépen. Ha felidézzük napjaink adatforrásainak gazdagságát a számítógépektől és mo

biltelefonoktól a kézi számítógépeken át a rádió- és tévékészülékekig, világossá válhat, 

miért is szól többről az XML, mint weboldalak rendbe rakásáróL Mindazonáltal, az XML 

egyik első alkalmazása a Web kiemelését célozta a káoszból, ezért kap ez a nyelv 

fontos szerepet a HTML megértésében. 
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Ha viszont az XML alkalmasabb az adatok leírására, mint a HTML, miért nem használjuk 

webes jelölőnyelvként? Nos, az XML nem alkalmas a HTML helyettesítésére, és nem is 

versenytársa annak. Az XML hatása a HTML-re rnindössze a rendezettség elérésében 

érvényesül- a HTML viszonylag laza szerkezetű nyelv, amely kiaknázza az XML 

szabályait. A két nyelv természetes egyesülése azt eredményezte, hogy a HTML alkal

mazkodott az XML szerkezetéhez és szabályaihoz. Az egyesülés megvalósításaként 

született meg a HTML egy új változata, amely követi az XML szigorúbb szabályait- ez 

az XHTML. Ebben a könyvben szerencsére rögtön az XHTML-lel dolgozunk, hiszen ez 

valójában nem más, mint a HTML egy "tisztább" változata. 

Végezetül, szálnunk kell pár szót a HTML 5-ről, amelyet a legújabb webes szabványként 

emlegetnek - valarnikor talán valóban az lesz, de erre még éveket kell várnunk. 

Mindazonáltal, ha ez bekövetkezik, az XHTML-t sem kell sutba dobnunk, hiszen 

a HTML 5 - amely voltaképpen a HTML 4 egy átdolgozott változata - nem helyettesíti. 

Röviden, az XHTML és a HTML 5 együtt is létezhet majd a Weben, és azok a böngészők, 

amelyek ma támogatják az XHTML-t, egy szép napon majd a HTML 5-öt is elfogadják. 

Könyvünk célkitűzése, hogy bevezetést adjon a webtervezés világába az XHTML és 

a CSS megismerésén keresztül. Mindazonáltal, ahol csak lehetséges, jelezzük, ha ezek

nek a nyelveknek egy-egy eleme kin1aradt a HTML 5 szabványból, így a távolabbi jö

vőre is könnyebben tervezhetünk. Ha az alapokkal tisztában vagyunk, és megtanultuk, 

rniként használhatjuk a CSS-stílusokat a weboldal jelölőnyelvével (legyen az XHTML 

vagy HTML 5), pár év múlva könnyű dolgunk lesz, ha esetleg döntenünk kell, hogy 

átálljunk-e az XHTML-ről a HTML 5-re. 

Összefoglalás 
Ezen az órán megismerkedtünk a weboldalak szerkezetének és működésének alapjai

val. Megtudtuk, hogy a weboldalakat alkotó szövegfájlokat kódolt HTML-utasítások 

"keltik életre", és arról is szó esett, hogy - főként a tanulás időszakában - érdemes egy

szerű szövegszerkesztővel elkészítenünk az oldalaink kódját ahelyett, hogy grafikus 

szerkesztők szolgáltatásait vennénk igénybe. Megismerkedtünk a legegyszerűbb és 

legfontosabb HTML-elemekkel- ezeket alkalmazva egy egyszerű dokumentumból 

pillanatok alatt valódi weboldalt hozhatunk létre. Megtudtuk azt is, hogy egy weboldal 

elkészítésénél először el kell helyeznünk néhány kötelező elemet a kód elején és 

végén- ide tartozik a cím megadása is. Ezután kijelölhetjük a bekezdések és a sarok 

határait, majd vízszintes vonalakkal és címsorokkal tovább tagolhatjuk a tartalmat. 

A 3.1. táblázatban áttekintjük az órán megismert elemeket. 

Az óra végén megismerkedtünk az XML és az XHTML fogalmával, valarnint azzal, hogy 

miként köthetők a HTML-hez, végül pedig megtudtuk, rni is az a HTML 5, és hogyan 

kapcsolódik az itt tanultakhoz. 
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3.1. táblázat A 3. órán bemutatott lrTML-e/emek 

Elem 

<html> ... < /html> 

<head> ... </head> 

<title> ... </title> 

<body> ... < l body> 

<p> ... < IP> 

<br /> 

<hr /> 

<hl> ... </hl> 

<h2> ... </h2> 

<h3> ... </h3> 

<h4> ... </h4> 

<h5> ... </h5> 

<h6> ... </h6> 

Kérdezz-felelek 

leírás 

Magában foglalja a teljes HTML-dokumentumot. 

Ez az elem tartalmazza a HTML-dokumentum fejlécét. 

A <html> címkepáran belül kell használni. 

Ez az elem tartalmazza a dokumentum címét. A <head> 

címkepáran belül kell használni. 

Ez az elem tartalmazza a HTML-dokumentum törzsét. 

A <html> címkepáran belül kell használni. 

Bekezdés. Az egyes bekezdések között kihagy egy sort. 

Sortörés. 

Vízszintes vonal. 

Első szintű címsor. 

Második szintű címsor. 

Harmadik szintű címsor. 

Negyedik szintű címsor (ritkán használt). 

Otödik szintű címsor (ritkán használt). 

Hatodik szintű címsor (ritkán használt). 

K: Készítettem egy weboldalt, de amikor megnyitom a fájlt a böngészőmben, nem 

a várt eredményt kapom, hanem szöveget HTML-kódokkal. O�ykor ráadásul 

az oldal tetején mindenféle összevissza karakterek jelennek meg. Mi lehet a baj? 

V: Minden bizonnyal nem egyszerű szövegként mentettük a fájlt. Próbáljuk meg 

újra a mentést, ezúttal azonban ügyeljünk arra, hogy biztosan a Plain Text vagy 

az ASCII Text fájltípust válasszuk. Ha nem találjuk ezt a beállítást, ne essünk 

kétségbe- egyszerűen írjuk be a HTML-kódot a Jegyzettömb vagy a TextEdit 

szerkesztőbe, és biztosak lehetünk benne, hogy minden megfelelőképpen fog 

működni. (Győződjünk meg arról is, hogy a fájl a . html vagy a . h tm kiterjesz

tést kapta.) 

K: Számos olyan weboldalt találhatunk az Interneten, amelyeknek az elején 

nem szerepel a <html> címke, noha az előzőekben azt tanultuk, hogy 

a H1ML-kódnak minden esetben így kell kezdődnie. Hogyan lehetséges ez? 

V: Számos böngésző elnézi nekünk, ha megfeledkezünk a <html> címkéről, és így 

is helyesen jeleníti meg a weboldalakat Mindazonáltal, mégiscsak jobb, ha feltün

tetjük ezt az elemet, hiszen egyes prograrnak csak így fogadják el a fájlt érvényes 

HTML-oldalként. Már csak azért is így kell tennünk, mert azt szeretnénk, hogy 

a weboldalaink megfeleljenek az XHTML szabvány követelményeinek. 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdítlutjuk 

az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket a vála

szok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Melyik az a négy elem, amelynek minden HTML-oldalon meg kell jelennie? 

2. Milyen HTML-elemekkel és szöveggel készíthetjük el a következőket? 
• Kis méretű címsor a We are Proud to Present szöveggel 
• Egy vízszintes vonal, amely átszeli az oldalt 
• Nagy méretű címsor az Orbit szöveggel 
• Közepes méretű címsor a The Geometric Juggler szöveggel 
• Egy újabb vízszintes vonal 

3. Milyen kódra van szükség egy olyan HTML-oldal létrehozásához, amelynek 

a címe Foo Bar, az oldal tetején pedig egy címsor áll a Happy Hour at the Foo 

Bar szöveggel, amelyet a normál betűtípussal szedett Come on down! sor követ. 

Válaszok 

1. A <html>, a <head>, a <title> és a <body> elem (a hozzájuk tartozó </html>, 

</head>, </title> és </body> zárócímkékkel). 

2. A feladatot az alábbi kóddal oldhatjuk meg: 

<h3>We are Proud to Present</h3> 

<hr /> 

<h1>0rbit</h1> 

<h2>The Geometric Juggler</h2> 

<hr l> 

3. A weboldal kódja a következő: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<! DOCTYPE html PUBLIC "-l /W3C/ /DTD XHTML 1.1/ /EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<he ad> 

<title>Foo Bar</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Happy Hour at the Foo Bar</h1> 

<P>Come on Down!</p> 

</body> 

</html> 
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Gyakorlatok 

• Lehetséges, hogy azért olvassuk ezt a könyvet, hogy a cégünk számára készít
sünk webes tartalmakat, de ha másért nem, hát a gyakorlat miatt érdemes lehet 
egy saját weboldalt is létrehoznunk. Írjunk néhány bemutatkozó bekezdést, és 
készítsünk belőlük valódi weboldalt az órán tanultak szerint. 

• Ahogy haladunk a könyv anyagában, a példák kapcsán saját weboldalakat is 
készítünk majd, ezért szánjunk most némi időt arra, hogy felépítsük a leendő 
weboldalaink sablonját - tüntessük fel az XML- és a dokumentumtípus-meghatá
rozást, valamint a HTML-kód alapszerkezetének elemeit. Így bármikor lemásol
hatjuk ezeket az adatokat, antikor csak szükségünk van rájuk. 
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A stíluslapok világa 

A lecke tartalma: 

• EgyszerCí stíluslapok létrehozása 
• Stílusosztályok használata 
• Stílusazonosírók használata 
• Belső stíluslapok és kódon belüli stílusok használata 

Az előző órán megismerkedtünk a HTML és az XHTML alapjaival, és megtudtuk azt is, 
hogy miként készíthetünk HTML-sablonvázat a webes tartalom számára. Ezen az órán 
a rangsorolt vagy többszintű stíluslapok (CSS, cascading style sheet) kerülnek terítékre, 
amelyek lehetővé teszik a tartalom megjelenítésének finomhangolását. A stíluslapok mö
gött meghúzódó elgondolás egyszerű: egy stíluslap-dokumentumot készítünk, amellyel 
megadjuk a webhelyünk betűtipusait, színeit, térközeit és más jellemzőit, amivel egyedi 
megjelenést biztosítunk a számára. Ha ezzel elkészültünk, ehhez a stíluslaphoz kapcsol
hatunk rninden olyan weblapot, amelynek hasonló megjelenést szánunk- nem kell tehát 
külön-külön megadnunk a stílusokat mindegyikük kódjában. Így, ha később módosítani 
szeretnénk a céges bettítipust vagy színösszeállítást, ezt megtehetjük a stíluslap egy-két 
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bejegyzésének megváltoztatásával, és nincs szükségünk arra, hogy sorban átírjuk 

az egyes statikus weblapok kódját. A stíluslap tehát formázási utasítások gyűjteménye, 

amelyek egyszerre több HTML-oldal megjelenését befolyásolják. 

A stíluslapok számos formázási beállítást tesznek elérhetővé - megadhatjuk a betűtí

pusok különféle beállításait, a betű- és sorközöket, a margókat és szegélyeket, és még 

sok rninden mást. A méreteket különféle egységekben határozhatjuk meg, így dönthe

tünk a hüvelyk, a milliméter, a pont vagy éppen a pica mellett. A stíluslapok segítségével 

pontosan elhelyezhetjük a kívánt szöveget és grafikákat a weboldalakon, akár koordiná

tákkal, akár az oldal más elemeihez képest. 

Röviden szólva, a stíluslapok kifinomultabb megjelenést tesznek lehetővé a Weben, 

ráadásul - elnézést a kihagyhatatlan szájátékért - mindezt stílusosan teszik. 

Ha van legalább három weboldalunk, amelyek hasonló formázással és betűtípussal 

rendelkeznek (vagy kellene, hogy rendelkezzenek). érdemes az óra során készíteni 

számukra egy közös stíluslapot De ha erre jelenleg nincs is igényünk, mindenképpen 

érdemes stílusokat alkalmaznunk a weboldalaink egyes HTML-elemeire. 

A CSS működése 

A stíluslapokat leíró nyelv a CSS, amelynek az elemeivel betűtípusokat, színeket, illetve 

elhelyezést határozhatunk meg, így végeredményben megadhatjuk, hogy miként 

jelenjen meg egy oldal tartalma a böngészőablakban. A CSS-stílusokat tárolhatjuk 

közvetlenül az adott HTML-fájlban, de külön stíluslapfájlban is elhelyezhetjük azokat. 

Bárhogy is járjunk el, a stíluslapok stílusszabályokat tartalmaznak, amelyek adott típusú 

elemek megjelenését befolyásolják. Ha külön fájlban tároljuk őket, a . ess kiterjesztés

sei jelöljük, hogy stíluslapfájlról van szó. 

A stílusszabályok formázási utasítások, amelyeket a weboldalak elemeire, például 

a szövegbekezdésekre vagy hivatkozásokra alkalmazhatunk. A stílusszabályok stílustulaj
donságoknak adott értékekből épülnek fel. A belső stíluslapok közvetlenül a weboldalak 

kódjában jelennek meg, míg a külső stíluslapok önálló fájlban kapnak helyet, amelyet egy 

erre a célra alkalmas címkével kapcsolunk a weboldalhoz-erről a címkéről hamarosan 

bővebben is szálunk. 

A CSS nevében szereplő "cascading" (rangsorolt vagy többszintű) kifejezés arra utal, 

ahogyan a rendszer a stílusszabályokat a HTML-oldal elemeire alkalmazza. Arról van 

szó ugyanis, hogy a CSS stíluslap elemei egy hierarchiát alkotnak, amelyben a szűkebb 

stílusok felülírják a tágabb érvényúeket. A CSS-értelmezőre hárul a feladat, hogy a gya

korlatban is alkalmazza ezt a rangsort. Ha mindez kissé zavarosnak tűnik, gondoljunk 

a rangsorolás folyamatára úgy, rnint a genetikai öröklésre, ahol a tulajdonságok nagyjá-
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ban-egészében átöröklődnek a szülőkről a gyerekekre, de az utódok is rendelkeznek 

sajátos jellemzőkkeL Az általánosabb stílusszabályok tehát a teljes stíluslapra érvénye

sülnek, a szűkebb érvényű szabályok azonban felülírhatják azokat. 

Egy rövid példa nyomán minden világossá válik majd. Pillantsunk az alábbi kódrészletre, 

és próbáljuk kiokoskodni, hogy mi történik a szöveg színével: 

ediv style="color:green"> 

This text is green. 

ep style="color:blue">This text is blue.c/p> 

ep>This text is still green.c/p> 

e/div> 

.� 
� 

Bizonyára észrevettük, hogy az elem szó a szokásosnál többször szerepelt az óra 

eddigi anyagában (és gyakran megjelenik a könyv többi részében is), érdemes tehát 

tisztázni. hogy pontosan mit is takar ez a fogalom. Nos, elemnek nevezünk minden 

tartalom- vagy információegységet a weboldalakon - ez lehet például kép, bekezdés 

vagy hivatkozás. Az elemek kódolására a címkék szolgálnak, vagyis az elemre úgy 

tekinthetünk, mint egy leíró adatokkal (jellemzők, szöveg, képek és más egyebek) 

teltöltött címkére. 

A fenti példában a zöld színt a color stílustulajdonságon keresztül alkalmaztuk 

a edi v> elemre, így hát a edi v> eleme n belüli szöveg zöld lesz. Mindkét <P> elem 

a edi v> gyermeke, így a zöld szövegstílus átöröklődik rájuk. Mindazonáltal az első 

<P> elem felülírja ezt a stílust, és kékre változtatja a szöveg színét. Végeredménykép

pen az első sor (amely a bekezdéscímkéken kívül esik) szövege zöld, az első valódi 

bekezdésben kék színű betűk szerepelnek, a második bekezdés szövege pedig megőrzi 

az örökölt zöld színt. 

Más webes technológiákhoz hasonlóan a CSS is fejlődött az évek során. Eredeti 

változata, a Cascading Style Sheets Levell (CSSI) 1996-ban jelent meg, utóda, a máig 

használatban levő CSS 2 pedig 1998-ban. Napjaink böngészői kivétel nélkül képesek 

értelmezni a CSS 2 kódokat, így minden különösebb elővigyázatosság nélkül használ

hatjuk a CSS 2 stíluslapokat a munkánk során. Ebben a könyvben, ha a CSS-ről szálunk, 

a CSS 2-re gondolunk. 

agyszerű referenciamunkát találhatunk a ess használatáról a h t tp: l /www. w 3 . or g l 

Style/CSS/ címen. Az óra további részében bemutatjuk, miként válhat a CSS megbe

csült segítőtársunkká. 
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Egyszerű stfluslap létrehozása 

A stíluslapok létrehozása -dacára lenyűgöző képességeiknek- igen egyszerű is lehet. 

ézzük meg a 4.1. és a 4.2. ábrán látható weboldalakat, amelyek nyilvánvalóan számos 

közös képi jellemzővel rendelkeznek, amelyeket érdemes egy közös stíluslapban 

rögzítenünk: 

• Mindkét oldal címsorában nagy, félkövér Verdana betűket találunk, a törzsszöveg

ben pedig rendes méretű és betűvastagságú szöveget ugyanezzel a betűtípussal. 
• Mindkét oldalon találunk egy logo. gif nevezetű képet, amely a képernyő jobb 

oldalára kerül, a szöveg pedig körülfolyja. 
• Minden szöveg fekete, kivéve az alcímeket, amelyek lila szinnel jelennek meg. 
• Mindkét oldal rendelkezik bal és felső margóvaL 
• A szövegsorok között azonos térközöket találunk. 
• A lábjegyzetek középre igazítva, kis betűmérettel jelennek meg . 

• About BAWSI - Mozilla Mmox 

- c file///C:./Vsen/JM/DocumenU/wms_�rnainpage..html 

About BAWSI 

The Bay Area Women's Sports lmbatrve (BAWSl} IS a pubhc benefit, 

nonprofit corporabon wt th a miss•on to ere a te programs and 

partnersh1ps ttvough which women athletes bnng health, hope and 

wholeness to our community. Founded 1n 2005 by otymptc and World 

Cup saccer stars Brandi Chastatn and Juhe Foudy and Mariene 

BJomsrud, forrner generat manager of the San Jose CyberRays 

women's professtonal saccer team, BAWSI prov1des a meamngful 

path for women athJetes to became a more visible and valued part of 

the Bay Ar e a sports culture. 

BAWSI's History 

The concept of BAWSI w as anspired by one of the most spectacular 

ach1evements 1n women's sports history and bom out of one 1ts 

b1ggest disappoll'ltments .. 

WOMEN ATHLETES 
MA l G 
DIFFERENCE 

Copyrtghr: C 2005-2009 8AWSI (www.bawsl.org). Ali nghrs reserved. Used w/th permlsslon. 

Don• 

4.1. ábra 

Ez a weboldal egy stíluslap segítségével határozza meg a szövegek és a képek megjelenését és 

térközeit 

A 4.1. példában látható stíluslap rögzíti a fenti tulajdonságokat. 



4. óra • A stfluslapok világa }53 

• Aboot BAWSI: TM- History, c.ontinue!d • MoziUa Firefax �,@1 

file .Edit y__, Hi}tory &oolun•rb loob tjdp 
---------------------------------

· C  � file:///C:/Usen/JM/Document:s/wms_htmlcui04/ReondjMig�html 7 • 

About BAWSI: The History, continued 

In the summer of 1999, the U.S. Women's National 5occer Team 

defeated China to win the Women's World Cup in the Rose Bowl, the 

elimax of a three-week, 16-team toumament that remains history's 

most successful women's sports event, drawing more than 600,000 

spectators. It also represented the most visible achievement of the 

women's sports movement 1n the United States since the 1972 
enactment of federal Title rx, which required schools and colleges to 

provide equal sports opportunities to g1rts and women. Athletes like 

Brandi Chastain and Julie Foudy, who led that team to the World 

C\Jp, spawned the Women's United 5occer Association in 2001, the 

wor1d's first women's professional saccer league. But in 2003, after 

only three seasons, the league folded, and team organ!Zations 

created by some of the most accomplished athletes and 

adm•nistrators an women's sports were disbanded. 

WOMEN AlltLETES 

MAKING A 
DIFFERENCE 

The Bay Area Women's Sports In1tiative - BAWSI - arose from the remnants of that effort, created to ensure 

that the WUSA would not be the zenith of a short-lived golden age of women's sports but ra ther anather step 

toward women's full achievement in the sports world. BAWSI's programs began with a eritical look at the unmet 

needs in our community and took shape after imagining a profound change for a better world. 

n r tH, m'I"�Q] 

Copyright C 2005-2009 a-l.WSI (www.bawsLorg).IJJ right:s reserved. Used with permlssion. 

Don< .., 

4.2. ábra 

Ez az oldal a 4.1. ábra stíluslapját használja, így képes megőrizni az egységes oldalképet 

4.1. példa Külső stíluslap 

body { 

hl 

font-size: lOpt; 

font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica,sans-serif; 

color: black; 

line-height: 14pt; 

padding-left: Spt; 

padding-right: Spt; 

padding-top: Spt; 

font: 14pt Verdana, Geneva, Arial, Helvetica,sans-serif; 

font-weight: bold; 

line-height: 20pt; 

p. subheader 

font-weight: bold; 

color: #593d87; 
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im g 

padding: 3pt; 

float: right; 

a { 

text-decoration: none; 

a:link, a:visited 

color: #8094d6; 

a:hover, a:active 

color: #FF9933; 

div. footer 

font-size: 9pt; 

font-style: italic; 

line-height: l2pt; 

text-align: center; 

padding-top: 30pt; 

Első pillantásra ez igen hosszú kódnak tűnhet, de ha közelebbről megnézzük, azt látjuk, 

hogy egy-egy sor nem tartalmaz különösebben sok adatot. Megszokottnak nevezhető, 

hogy az egyes szabályokat külön sorokban helyezzük el a jobb átláthatóság érdekében. 

Ha már a kód értelmezhetőségéről beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül amellett, 

hogy a stíluslapok kódja teljesen eltér a HTML-oldalakon láthatótól - ez nem véletlen, 

hiszen a CSS teljesen önálló nyelv. 

Találhatunk persze itt ismerős HTML-címkéket is - ahogy magunk is sejthettük, a stílus

lapon látható body, hl, p, img, a és div kódok a megfelelő HTML-elemekre utalnak, 

amelyekre az adott stílust alkalmazzuk. Az elemek neve után álló kapcsos zárójelek 

között szereplő kód pedig az adott elem megjelenésének meghatározására hivatott. 

Esetünkben a body szövege l O pontos Verdana betűkkel jelenik meg (amennyiben 

ez lehetséges), fekete színnel, és a sorok között 14 pont távolsággaL Ha a felhasználó 

nem rendelkezne a Verdana betűtípussal, a stíluslaporr meghatároztuk, hogy mely be

tűtípusokkal és milyen sorrendben próbálja helyettesíteni a böngésző. Ha ezek egyike 

sincs jelen a rendszerben, a böngésző végül az alapértelmezett talp nélküli betűtípus

hoz nyúl. Mindemellett az oldal 5 pontos bal, jobb és felső margót kap. 

A <hl> elemen belüli szöveg a stíluslap utasításai szerint 14 pontos félkövér Verdana 

betűkkel jelenik meg. Ha tovább haladunk, láthatjuk, hogy azok a bekezdések, amelyek 

mindössze a <p> elemet használják, a body elem összes stílusát öröklik. Ha azonban 

a subheader nevű osztályt is használatba veszik, a szöveg félkövéren és az #593d87 

színkóddal (lila) jelenik meg. 
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A 4.1. példa értékei után álló p t pontot jelent, ahol egy hüvelyket 72 pont tesz ki. 

Ha úgy tartja kedvünk, más mértékegységet is választhatunk, így mérhetünk hüvelyk

ben (in) , centiméterben (cm), képpontban (px) valamint emben (em) - ez utóbbi eset

ben az egység az m betű szélessége. 

Talán észrevettük, hogy az egyes stílusszabályok után egy-egy pontosvessző (;) áll. 

Ezek választják el egymástól a szabályokat, így alapvető fontosságú, hogy az egyes 

szabályok után felruntessük ezt a jelet. 

� 
A stíluslapokon tetszőlegesen nagy betűrnéretet megadhatunk, de érdemes 

tudnunk, hogy bizonyos megjelenítők és nyomtatók nem kezelik megfelelően 

a 200 pontnál nagyobb betűket 

Ahhoz, hogy ezt a stíluslapot a HTML-dokumentumainkban felhasználjuk, helyezzünk 

el a chead> részükben egy-egy <link />elemet. A 4.2. példában a 4.1. ábrán látható 

weboldal HTML-kódját láthatjuk. Itt a következő <link />elemet találjuk 

clink rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" /> 

Mindez feltételezi, hogy a stíluslapot egy styles. c ss nevű fájlban tároljuk, méghozzá 

ugyanabban a könyvtárban, rnint a HTML-dokumentumot. Ha a böngésző támogatja 

a stíluslapokat - ezt napjainkban rnindegyikük megteszi -, az ott felsorolt tulajdonságok 

automatikusan fejtik ki a hatásukat, anélkül, hogy bármilyen HTML-formázási kódot 

kellene alkalmaznunk Mindez jól igazodik az XHTML szabvány valódi célkitűzéséhez, 

amely szerint el kell választanunk a weboldalak tartalmát a megjelenítésükhöz szükséges 

adatoktól. 

4.2. példa A 4.1. ábrán látható U'eboldal HTML-kódja 

c?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

c!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

chtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

chead> 

ctitle>About BAWSI</title> 

clink rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" /> 

c/head> 

c body> 

chl>About BAWSI</hl> 

<P><img src="logo.gif" alt="BAWSI logo"/>The Bay Area Women's 

Sports Initiative (BAWSI) is a public benefit, nonprofit 

corporation with a mission to create prograros and partnerships 

through which women athletes bring health, hope and wholeness to 

our community. Founded in 2005 by Olympic and World Cup soccer 

stars Brandi Chastain and Julie Foudy and Marlene Bj ornsrud, 

forrner general manager of the San Jose CyberRays women's 

professional soccer team, BAWSI provides a meaningful path for 
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women athletes to become a more visihle and valued part of the 

Bay Area sports culture.</p> 

<p class="subheader">BAWSI's History</p> 

<p>The concept of BAWSI was inspired by one of the most 

spectacular achievements in women's sports history and born out 

of one its biggest disappointments ... </p> 

<P><a href="secondpage.html">[continue reading]</a></p> 

<div class="footer">Copyright &copy; 2005-2009 BAWSI 

(www.bawsi.org). All rights reserved. Used with permission.</div> 

</body> 

</html> 

A legtöbb böngészőben megtekinthetjük a stíluslap tartalmát, ha megnyitjuk 

a megtelelő . ess fájlt a Jegyzettömbben, vagy egy másik, dokumentumok megje

lenítésére alkalmas szövegszerkesztő segédprogramban. (A . ess fájl nevének 

megállapításához tanulmányozzuk a megtelelő HTML-fájl kódját.) A saját stíluslap-

jaink szerkesztéséhez használjunk valamilyen szövegszerkesztőt. 

Jóllehet manapság a CSS-t széles körben támogatják a böngészők, a helyzet 

korántsem állt mindig így. Ráadásul ez a támogatás még ma sem minden esetben 

tökéletes. Ha meg szeretnénk tudni, miben térnek el egymástól a böngészők a CSS 

támogatása terén, látogassunk el 

a h t tp: l lwww. quirksmode. or g l ess l conten ts. html címre. 

A 4.2. példa tartalma azért érdekes, mert egyáltalán nem tartalmaz formázást, vagyis 

a HTML-kódban semmi nem utal arra, hogyan kellene megjeleníteni a szöveget vagy 

a képeket- nincsenek színek, betűtípusok vagy bármi más hasonló. Az oldal formázása 

azonban mégis tetszetős, köszönhetően a styles. ess fájlban található külső stíluslap

nak Ennek a megközelítésnek az az igazi előnye, hogy így olyan, több oldalból álló 

webhelyet készíthetünk, amelynek az oldalai egységes képet mutatnak. Ráadásul egyet

len dokumentumban (ez a stíluslap) foglaljuk össze az oldalak képi megjelenésének 

kódját, vagyis egy módosítás az összes kapcsolódó oldalra hatással van. 

Önálló feladat 

Készftsünk saját stflus/apot! 

Hozzunk létre egy mystyles. ess nevű fájlt, és helyezzünk el benne néhány stílussza

bályt a <body>, <P>, <hl> és <h2> elemek számára. Ha megvan a stíluslap, hozzunk 

létre egy új HTML-fájlt, amely tartalmazza ezeket az egyszerű elemeket. Próbáljunk ki 

különféle stílusszabályokat, és figyeljük meg, milyen könnyen módosíthatjuk bekezdé

sek egész szövegtömbjeinek a megjelenését a stíluslap egyetlen apró módosításával. 
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A CSS-stflusok használatának alapjai 

Megismerkedtünk a CSS-stíluslapokkal, és megtudtuk azt is, hogyan épülnek stílussza

bályokra, amelyek a weboldalak tartalmának megjelenítését szabályozzák. A követke

zőkben rövid áttekintést adunk a legfontosabb stílustulajdonságokról, lehetővé téve, 

hogy felépítsük a saját stíluslapjainkat 

A CSS számos stílustulajdonságot tartalmaz, amelyekkel szabályozhatjuk a betűtípusokat, 

a színeket, az igazítást, a margókat, és még sok egyebet. Ezek a tulajdonságok alapvető

en két csoportra oszthatók: 

• Elrendezési tulajdonságok-ide azok a tulajdonságok tartoznak, amelyek 

az oldal elemeinek elhelyezkedését, így a margót, a kitöltést, az igazírást és 

hasonlókat szabályozzák. 
• Formázási tulajdonságok -ide tartoznak azok a tulajdonságok, amelyek az oldal 

elemeinek megjelenését befolyásolják, vagyis a betűtípusr, a betűméretet, 

a színt, és így tovább. 

Elrendezési tulajdonságok 

A CSS elrendezési tulajdonságai segítségével meghatározhatjuk a tartalom elhelyezését 

egy weboldalon. Az egyik legfontosabb közülük a display, amely megadja, hogyan 

jelenjen meg egy adott elem a többihez képest. A tulajdonságnak négy értéke lehetséges: 

• block- Az elem új sorban jelenik meg, mint az új bekezdések esetében. 
• list-item-Az elem új sorban jelenik meg, és egy listacímke áll előtte. 
• inline- Az elem az adott bekezdésen belül jelenik meg. 
• none - Az elem nem jelenik meg, hanem rejtve marad. 

.� 
� 

A display tulajdonság a relatív elhelyezésre épít, amelynek során az elemeket 

a társaikhoz képest helyezzük el az oldalon. A CSS lehetővé teszi az abszolút elhelye

zést is, amikor az adott elemet a többiektől függetlenül, pontosan meghatározott 

koordinátákkal jelenítjük meg. Minderről bővebben a könyv lll. részében olvashatunk. 

A display tulajdonságot könnyebben megérthetjük, ha a weboldalak elemeit úgy 

fogjuk fel, rnint téglalap alakú területeket-ezek megjelenítését szabályazza a display 

tulajdonság. A block érték hatására az adott elem önállóan, külön sorba kerül, míg 

az inline érték alkalmazásakor az őt megelőző tartalom mellé helyezzük. A display 

egyike annak a kevés stílustulajdonságnak, amelyet a legtöbb stílusszabályban felhasz

nálhatunk Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan állíth�tjuk be a display értékét: 

display:block; 
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Az adott elemhez tartozó téglalap alakú terület méretét a width (szélesség) és a height 

(magasság) tulajdonságokkal szabályozhatjuk Számos más, méreteket meghatározó 
esS-tulajdonsághoz hasonlóan itt is különböző mértékegységek közül választhatunk 

• in - hüvelyk 
• ern - centiméter 
• rnrn - rnilliméter 
• px - képpont 
• pt- pont 

Egy stílustapon belül különböző mértékegységeket is használhatunk, de érdemes 
a hasonló tulajdonságoknál hasonló mértékegységek mellett döntenünk Így a betűtípu
sok tulajdonságainál például a pont, a méreteknél pedig a képpont nagyszerű választás 
lehet. Az alábbi példában az elem szélességét képpontban határozzuk meg: 

width: 200px; 

Formázási tulajdonságok 

A CSS formázási tulajdonságai a tartalom megjelenését szabályozzák, nem pedig annak 
fizikai elhelyezését. Az egyik legismertebb közülük a border (szegély), amelynek 
a segítségével részben vagy teljesen láthatóvá tehetjük egy adott elem határait. Az alábbi 
tulajdonságok az elem szegélyének különféle jellemzőit írják le: 

• border-width- A  szegély vastagsága. 
• border-color -A szegély színe. 
• border-style-A szegély stílusa. 
• border-left -A bal oldali szegély. 
• border-right-A jobb oldali szegély. 
• border-top- A felső szegély. 
• border-bottom-Az alsó szegély. 
• border -A szegély minden oldala. 

A border-width tulajdonsággal a szegély vastagságát adhatjuk meg. Gyakran 
képpontban rögzítjük az értékét - így teszünk a következő példában is: 

border-width:Spx; 

A border-color és a border-style nem különösebben meglepő módon a szegély 
színét és stílusát adja meg, valahogy így: 

border-color:blue; 

border-style:dotted; 
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A border-style tulajdonság az alábbi értékeket veheti fel: 

• solid- Egyvonalas szegély. 

• double- Kettőzött vonalas szegély. 

• dashed - Szaggatott vonalas szegély. 
• do t ted- Pontozott szegély. 

• groove- Bemetszett szegély. 

• ridge- Peremes szegély. 
• inset- Homorú megjelenést adó szegély. 
• outset- Domború megjelenést adó szegély. 
• none -Nincs szegély. 

A border-style alapértelmezett értéke a none- ez az oka annak, hogy az elemek 

nem rendelkeznek szegéllyel, hacsak magunk nem teszünk valamit az ügy érdekében. 

A legelterjedtebb szegélystílusok a solid és a double. 

A border-left, border-right, border-top és border-bottom tulajdonságok lehető

vé teszik, hogy egyenként állítsuk be a különböző oldali szegélyeket Ha azt szeretnénk, 

hogy a szegély egyforma legyen mind a négy oldalon, alkalmazhatjuk a border tulajdon

ságot, amelyben a border-width, border-style és border-color stílusok értékeit 

ebben a sorrendben, szóközzel elválasztva adhatjuk meg. Az alábbiakban a border 

tulajdonsággal egy két vörös vonalból álló, összesen 10 képpont vastagságú szegélyt 

hozunk létre: 

border:lOpx double red; 

� 
A border-style egyetlen esetben nem a none értéket kapja alapértelmezés 

szerint- ha egy képet helyezünk el egy <a> elemen, vagyis egy hivatkozásan be

lül. Ilyenkor automatikusan folytonos szegélyt kapunk. Ez az oka annak, hogy olyan 

gyakran találkozunk a hivatkozásokban szerepi ő képeknél a border-s ty le: none 

stílussal, amely eltünteti ezt az automatikus szegélyt. 

Megtudtuk tehát, hogy a szegély színét a border-color tulajdonsággal adhatjuk meg 

-a szegélyen belül álló tartalom színét azonban a color és a background-color 

tulajdonságok szabályozzák. Az előbbi az elemben szereplő szöveg (az előtér) színéért 

felel, míg az utóbbi a szöveg mögötti háttér színét adja meg. Az alábbiakban mindkét 

tulajdonságban névvel ellátott színt alkalmazunk: 

color:black; 

background-color:orange; 

Ezekhez a tulajdonságokhoz egyéni színeket is rendelhetünk, csak adjuk meg a hexa

decimális (lásd a 9. órát) vagy a decimális RGB (vörös-zöld-kék) kódjukat, mint 

a HTML-oldalak esetében: 

background-color:#999999; 

color:rgb(0,0,255); 
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A CSS segítségével könnyen szabályozhatjuk a webes tartalom igazírását és behúzásait 

is a text-align és a text-indent tulajdonságok révén, valahogy így: 

text-align:center; 

text-indent:l2px; 

Ha elkészültünk egy adott elem igazításával és behúzásával, hozzáláthatunk a betűtípusa 

beállításához. Ebben az alábbi tulajdonságok lehetnek a segítségünkre: 

• font-family- A betűtípus családja. 
• font-size- A betűméret. 
• font-style- A betűstílus (normal vagy italic) . 

• font-weight- A betű súlya vagy vastagsága (light, medium, bold és 

így tovább). 

A font-family tulajdonságban betűtípusok rangsorolt listáját adhatjuk meg- azért 

van szükség listára, mert így további lehetőségeket biztosítunk a böngészőnek arra 

az esetre, ha valamelyik betűtípus nem áll rendelkezésre az adott rendszeren. 

A font-size tulajdonsággal a betűrnéretet határozhatjuk meg valamilyen mértékegy

ségben, többnyire pontban mérve. Végül, a font-style tulajdonsággal a betű stílusát, 

a font-weight segítségével pedig a súlyát adhatjuk meg. A beállításaink összessége 

például így alakulhat: 

font-family: Arial, sans-serif; 

font-size: 36pt; 

font-style: italic; 

font-weight: medium; 

Sokat tanultunk a stílusokról, így érdemes visszalapoznunk a 4.1. példához, hogy meg

nézzük, mennyit értünk belőle most. Az alábbiakban összefoglaljuk a listában szereplő 

stílustulajdonságok jellemzőit: 

• font- Lehetővé teszi, hogy egyszerre határozzuk meg a betűk több tulajdonsá

gát. Megadhatjuk az ajánlott betűtípusok listáját, így ha az első nem érhető el 

az adott rendszeren, a böngésző megpróbálkozhat a következővel, és így tovább. 

Feltüntethetjük a bold (félkövér), illetve az i tali c (dőlt) beállításokat, valamint 

a betűrnéretet Mindazonáltal, ha úgy tartja kedvünk, ezeket a tulajdonságokat 

külön-külön is megadhatjuk a font-family, font-size, font-weight és 

font-style stílusokkaL 
• line-height- A tördelők világában kitöltésnek (leading) is nevezett érték 

a sormagasságot adja meg, többnyire pontban. 
• color- Ennek a tulajdonságnak a segítségével a szöveg színét határozhatjuk 

meg, akár szabványos nevekkel, akár hexadecimális színkódokkal (bővebben 

lásd a 9. fejezetben). 
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• text-decoration- Hasznos tulajdonság, ha a hivatkozások aláhúzását szeret

nénk eltávolítani-ilyenkor adjuk neki a none értéket. Emellett választhatjuk 

az under line, az ital ic és a line-through beállítást is. A stílusok alkalmazá

sát a hivatkozásokra bővebben a 8. órán tárgyaljuk 
• text - align-Ennek alkalmazásával balra, jobbra vagy középre (left, right 

vagy center) igazíthatjuk a szöveget, illetve sorkizárttá (justify) tehetjük. 
• padding -Ezzel a tulajdonsággal kitöltést rendelhetünk az elem bal, jobb, felső 

és alsó oldalához egy ismert mértékegységben, illetve az oldal méretének 

százalékában. A jobb és bal oldal kitöltésének önálló meghatározására 

a padding-right és a padding-left, az alsó és felső oldalkitöltésére pedig 

a padding-bottom és a padding-top szolgál. Ezekről a tulajdonságokról 

bővebben a 14. és 15. órákon lesz szó. 

Stfiusosztályok használata 

Ez egy önálló tanuláshoz készült könyv, így nem kell osztályba járnunk ahhoz, hogy 

a stílusokról tanuljunk, de a stílusosztályokkal mindenképpen meg kell ismerkednünk. 

Ha azt szeretnénk, hogy egy weboldal valamelyik szövegrészlete másképp jelenjen 

meg, mint az oldal többi része, bizonyos értelemben magunk is létrehozhatunk egyéni 

HTML-elemeket. Ezeket a különleges formázási utasításokat stílusosztályokban tárol

hatjuk-a stílusosztályok tehát olyan formázási beállítások gyűjteményei, amelyek egy 

egységként alkalmazhatók egy weboldal bármely elemére. 

Mielőtt azonban megismerkednénk az első stílusosztályunkkal, álljunk meg egy 

pillanatra, és tisztázzunk néhány fogalmat a CSS-stílusok témakörében. Először is, 

rögzítsük, hogy stílustulajdonság alatt olyan stílust értünk, amelyhez értéket rendel

hetünk-ilyen például a color vagy a font-size. A stílustulajdonságot és a hozzá tar

tozó értéket egy választó vagy kijelölő (selector) segítségével alkalmazzuk a weboldal 

adott elemére. A választák segítségével azonosíthatjuk tehát az oldalak egyes elemeit. 

Lássunk most egy választót, egy tulajdonságot és egy értéket együtt egy egyszerű stílus

szabályban: 

hl { font: 36pt Courier; } 

Itt a választó a hl, a stílustulajdonság a font, az érték pedig a 36 pt Courier. 

A választó jelenléte fontos, hiszen így érjük el, hogy a stílus az oldal minden hl elemére 

hasson. No de mit tegyünk, ha különböző hl elemeket szeretnénk használni? Nos, 

ilyenkor lépnek színre a stílusosztályok 

Tegyük fel, hogy kétféle <hl> címsorra van szükségünk. Ilyenkor mindkettőjük számára 

létrehozhatunk egy osztályt, ha az alábbi kódot helyezzük el a stíluslapon: 

hl.silly { font: 36pt Cornic Sans; 
hl.serious { font: 36pt Arial; } 
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Vegyük észre, hogy a választákban itt a hl után pont áll, majd pedig az osztály neve. 
A két osztály között a HTML-kódban a class jellemzővel választhatunk, például így: 

<hl class="silly">Marvin's Munchies Inc. </hl> 

<p>Text about Marvin's Munchies goes here. </p> 

De használhatjuk a másik osztályt is: 

<hl class="serious">MMI Investor Information</hl> 

<p>Text for business investors goes here.</p> 

Ha egy osztályra szeretnénk hivatkozni a HTML-kódban, nem kell mást tennünk, tnint 
megadni a nevét a megfelelő elem class jellemzőjében. Előző példánkban a Marvin' s 

Munchies Inc. 36 pontos Cornic Sans betűkkel jelenik meg, amennyiben a stíluslapra 
hivatkozó <link/> elemet elhelyeztük az oldal elején, továbbá a Cornic Sans betűtípus 
elérhető a felhasználó rendszerén. Az MMI Investor Information ugyanakkor 
36 pontos Arial betűkkel jelenik meg. Az osztályok használatát a 4.2. példa is szemléltet
te: keressük a <P> elem subheader, illetve a <di v> elem footer osztályát. 

Mit tehetünk akkor, ha olyan stílusosztályt szeretnénk létrehozni, amelyet tetszőleges 
elemre alkalmazhatunk, nemcsak egy címsorra vagy más elemre. Nos, hozzárendelhe
tünk egy stílusosztályt a <di v> elemhez-így tettünk a 4.2. példában-, ebbe azután 
belecsomagolhatunk bármilyen szöveget, rnintha csak egy bekezdés t írnánk -a <di v> 

igen hasznos tárolóelem. 

Lényegében saját HTML-elemeket hozhatunk létre, ha a di v választó után egy pontot 
C.) írunk, majd feltüntetjük mellette a kívánt stílusosztály nevét és a hozzá tartozó 
stílusmeghatározásokat Ezzel az elemmel egyszerre tetszőleges számú betűtípus-, 
térköz- és margóbeállítást meghatározhatunk. Ezt követően, ahol csak használni szeret
nénk ezt az egyéni elemet az oldalon, helyezzünk el egy <div> elemet, és a class 

jellemzőjében runtessük fel a stílusosztály nevét. 

Így például a 4.1. példa stíluslapján az alábbi stílusosztályt határoztuk meg: 

div. footer { 

font-size: 9pt; 

font-style: italic; 

line-height: 12pt; 

text-align: center; 

padding-top: 30pt; 

Ezt azután a következő elemmel alkalmaztuk a 4.2. példában: 

<div class="footer"> 
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Talán észrevettük, hogy megváltozott a kód alakja, amint több tulajdonságot soroltunk 

fel a stílusszabályokban. Ha egy stílusszabály egyetlen stílust tartalmaz, a tulajdon

ságnak értéket adó utasítást gyakran írják egy sorba a szabállyal, valahogy így: 

div.footer { font-size: 9pt; } 

Ha azonban több tulajdonság is szerepel a szabályban, nagyban könnyíti 

az olvashatóságot, ha soronként csak egyet tüntetünk fel, mint az alábbi kódban: 

div.footer { 

font-size:9pt; 

font-style: italic; 

line-height:l2pt; 

text-align: center; 

padding-top: 30pt; 

Bármi is áll a fenti elem és a záró </div> között a 4.2. példában, 9 pontos, dőlt, 

középre igazított betűkkel jelenik meg, 12 pontos sormagassággal és 30 pontos felső 

ki töltéssel. 

A stílusosztályok igazi értékét az adja, hogy elválasztják a stílusok kódját az oldalak 

szerkezetétől, így egy oldal készítésénél a tartalomra összpontosíthatunk, és eközben 

nem kell arra figyelnünk, hogy miként jelenik majd meg a képernyőn. Ha pedig 

elkészültünk a tartalommal, nyugodtan összpontosíthatunk a megjelenítésre a stíluslap 

finombeállításaináL Meglepve tapasztalhatjuk majd, hogy a stíluslap apró módosításai 

milyen hatalmas változásokat okozhatnak a weboldal megjelenésében. Mindez 

könnyebbé teszi a webhelyünk fenntartását és módosítását. 

� 
Önálló feladat 

Osztályok hozzáadása egy stfluslaphoz 

Az óra korábbi részében elkészített stílustapon helyezzünk el néhány stílusosztályt 

Hogy lássuk is munkánk gyümölcsét, alkalmazzuk ezeket az egyszerű HTML-oldalunkra. 

A gyakorlat kedvéért módosítsuk a <hl> és a <p> elemeket. 

Stflusazonosítók használata 

Az egyéni stílusosztályainkat annyiszor használjuk, ahányszor csak akarjuk- nem 

egyediek tehát. Előfordulhat azonban, hogy ez nem elég, és az elrendezés vagy 

a formázás érdekében egyes elemek megjelenését pontosan meg szeretnénk határozni. 

Ilyenkor osztályok helyett érdemes azonosítókat használnunk. 
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A stílusazonosítók olyan formázási utasítások gyűjteményei, amelyek egy weboldal 

egyetlen, pontosan meghatározott elemére alkalmazhatók. Egy azonosítót több oldalon 

is használhatunk, de egy adott weboldalon belül csak egyszer hivatkozhatunk rá. 

Tegyük fel, hogy minden oldalunk törzsében található egy cím. Minden oldal egyetlen 

címmel rendelkezik tehát, de a cím minden oldalon ott van. A következő példában 

bemutatunk egy azonosítóval ellátott választót, amelyhez egyetlen tulajdonságot 

határozunk meg a hozzá tartozó értékkel: 

p#title {font: 24pt Verdana, Geneva, Arial, sans-serif} 

Figyeljük meg, hogy a választóban az azonosító neve egy kettőskereszt (#)után áll. 

Ha a HTML-kódban egy stílusazonosítóra szeretnénk hivatkozni, egyszerűen adjuk 

meg az azonosító nevét a kívánt elem id jellemzőjében: 

<p id="title">Some Title Goes Here</p> 

A nyitó és a záró <p> címke között álló teljes szöveg 24 pontos Verdana betűkkel jele

nik meg - de bármely adott oldalon csak egyszer. Stílusazonosítókkal gyakran találko

zunk majd az elrendezési elemeknél, így a fejléc, a lábléc, a törzs és hasonlók megha

tározásánáL Mivel ezek az elemek csak egyszer fordulnak elő egy weboldalon, az azo

nosírók jobban alkalmazhatók az esetükben, mint az osztályok. 

Belső stfluslapok és kádon belüli stflusok 

Bizonyos esetekben olyan stílusokra is szükségünk lehet, amelyeket csak az adott 

weboldalon kívánunk alkalmazni. Semmi gond, egy stíluslapot elhelyezhetünk közvet

lenül egy weboldalon, a <style> és a </style> címkék között is- ezt azonban kizá

rólag az oldal <head> részében tehetjük meg. A <link />elemre ezúttal nincs szük

ség, és erre a stíluslapra nem hivatkozhatunk más oldalakról (hacsak át nem másoljuk 

a kódját a másik dokumentum elejére). Ilyen esetekben belső stíluslapról beszélünk, 

amint az óra egy korábbi részében már említettük. 

A 4.3. példában bemutatjuk, hogyan határozhatunk meg egy belső stíluslapot 

4.3. példa Weboldal belső stíluslappal 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Some Page</title> 
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<style type="text/css"> 

div.footer { 

font-size: 9pt; 

line-height: 12pt; 

text-align: center; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class="footer"> 

Copyright 2009 Acme Products, Inc. 

</div> 

</body> 

</html> 

A példában a d i v .  footer stílusosztályt határozzuk meg az oldal fejlécében megjelenő 

belső stíluslapon. A stílusosztály ennek megfelelően rendelkezésünkre áll az oldal 

törzsében- fel is használjuk a szerzői jogi szöveg formázására. 

� 
A <span> és a </span> üres elemek, abban az értelemben, hogy önmagukban 

semmit nem tesznek, mindössze azonosítanak egy tartalomrészletet, amelyre 

érvényesíthetjük a style jellemzőben megadott beállításainkat. A <div> és 

a <span> elemek között mindössze annyi a különbség, hogy az előbbi tömbelem, 

így a használata sortöréssel jár, míg a <span> esetében nincs sortörés. Ha tehát 

egy folyó szöveg részletét szeretnénk egyedi módon formázni anélkül, hogy 

sortörést alkalmaznánk, a <span> elemet kell választanunk. 

Ellen6rizzük a stfluslapjaink érvényességét! 

A HTML- és XHTML-kódokhoz hasonlóan a stíluslapok érvényességének vizsgálata 

is fontos- erre szolgál a h t tp: 1 /j igsaw. w 3. org /cssvalidator 1 címen 

található segédeszköz. A 3. órán látott érvényességellenőrző eszközhöz hasonlóan 

itt is megadhatjuk a kívánt webcímet, feltölthetjük a kérdéses fájlt, illetve bernásol

hatjuk a vizsgálandó tartalmat a megfelelő szövegmezőbe. Végső célunk, hogy 

a 4.3. ábrán látható eredményt kapjuk- a stíluslapunk érvényes. 

A belső stíluslapok nagyszerű szalgálatot tesznek, ha olyan stílusszabályt szeretnénk írni, 

amelyet egy adott weboldalon többször is felhasználunk Adódnak azonban helyzetek, 

amikor egy bizonyos elemet szeretnénk egyedi módon formázni. Ilyenkor érdemes 

a kádon belüli stílusokhoz Cinline style) folyamodnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy 

az oldal kis részét- akár egyetlen elemét- formázzuk Ilyen szabályokat létrehozhatunk 

a <p>, a <div> vagy a <span> elemekben, csak vegyük használatba a style jellemző

jüket. Azért beszélünk kádon belüli stílusokról, mert a meghatározásuk ezúttal a HTML

kód belsejében található. 
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Lássuk most a style jellemző használatát egy rövid példán: 

<P style="color:green"> 

This text is green, but <span style="color:red">this text is 

red.</span> 

Back to green again, but ... 

</p> 

<P> 

... now the green is over, and we're back to the default color 

for this page. 

</p> 

A fenti példában láthatjuk, hogyan használhatjuk a cspan> elemet arra, hogy egy kádon 

belüli stílusszabállyal módosítsuk a szöveg színét. Ha jobban megfigyeljük a kódot, 

láthatjuk, hogy mind a <P>, mind a cspan> elem feltünteti a kódbeli stílusmeghatározá

sában a color tulajdonságot. Fontos megértenünk, hogy a cspan> és a c/span> címkék 

közötti szöveg esetében a color: red stílus felülírja a color: green beállítást. A második 

bekezdésre viszont ezeknek a color tulajdonságoknak egyike sincs hatással, ugyanis ez 

egy teljesen új bekezdés, amelynek a tartalma követi az oldal alapértelmezett színbeállí

tását. 

CSS Valldation Service 
, ,l. c:::, Y :11 J lill •r-$" \ l-r • e 1, �J �o �t ,, .. , .11 :;::: le, e . 1 W3C" 

Jump to: Validated ess 

W3C CSS Validator results for file://localhost/styles.css (CSS 
level 2.1) 

Don< 

Congratulatlons! No Error Found. 

Thts doa.ment vahdates as CSS level 2 1 l 

To show yOIJf readersthat you\<e ta ken the care to create an onteroperable Web page, you may 

dosplay lllls ocon on any page Ihat vahdates. Here os the XHTML you could use to add lhos o con to 

yolJ'Web page 

<p> 
<a hz:�f•"http://)iqsaw.vl.org/cu-vell.d.at.or/check:/uferer'"> 

<LD; atyle•'"border: O;widtb: 1!8p:r::hei;bt: 31 pa" 

<l•> 
</p> 

.src-"bttp: //)ig sav. w3 -Or'9/csa-validator/1.-Qes/vclls" 
alt•-vaud CSS!" l> 

4.3. ábra 

A W3C CSS Validator meggyőz arról, hogy a 4.1. példa stíluslapja mentes mindenféle hibától 
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Összefoglalás 
Ezen az órán megtanultuk, hogy a stíluslapokkal egyszerre több HTML-oldal megjelené
sét is befolyásolhatjuk A segítségükkel hihetetlenül pontosan beállíthatjuk a HTML
elemek formátumát, térközeit és elhelyezését. Megtudtuk azt is, hogy a style jellemzőt 
szinte bármely HTML-elemre alkalmazhatjuk, meghatározva ezzel a HTML-oldal tetsző
leges részének stílusát anélkül, hogy egy külön stíluslap-dokumentumra hivatkoznánk. 

Megismerkedtünk a stíluslapok beépítésének három módszerével. Eszerint alkalmazha
tunk önálló, . ess kiterjesztéssei ellátott stíluslapfájlt, amelyet a weboldalaink <head> 

részében a <link />elemmel vehetünk használatba, megadhatjuk a stíluslapot 
a HTML-oldal fejlécében a <style> elemmel, továbbá a style jellemzővel közvetlenül 
is elhelyezhetjük a stílusszabályokat az egyes HTML-elemeknél. A 4.1. táblázatban 
összefoglaljuk az óra során megismert elemeket. A CSS 2 stíluslap-szabványról részlete
sebb tájékoztatást a http: l /www. w3c. org címen kaphatunk- itt megtudhatjuk, milyen 
formázási lehetőségeket kapunk a <style> elemen, illetve a style jellemzón belül. 

4.1. táblázat A 4. órán bemutatott 1-ffML-e/emek és jellemzőik 

Elem/jellemzők 

<style>-.</style> 

Jellemző 

Leírás 

Lehetővé teszi, hogy egy dokumentumba belső stíluslapot 
ágyazzunk be. Kizárólag a <head> és a </head> címkék 
között használható. 

type=" tartalomtípus" Az internetes tartalomtípus (a eSS-stíluslapok esetében ez 
mindig "text/ess") . 

<link/> Külső stíluslapot (vagy más dokumentumot) kapcsol egy 
weboldalhoz. A dokumentum <head> részében használható. 

Jellemző 

href=" url" A stíluslap címe. 
type=" tartalomtípus" Az internetes tartalomtípus (a ess-stíluslapok esetében 

ez mindig "text/ess"} 
rel=" stylesheet" A kapcsolat típusa. (A stíluslapok esetében mindig 

"stylesheet" .) 
<span> ... </span> Önmagában semmiféle hatása nincs, mindössze lehetőséget 

ad a style és más jellemzők hatásának kifejtésére. (Hasonló 
a <div> ... </div> elemhez, de nem okoz sortörést.) 

Jellemző 

style="stílus" Itt helyezhetjük el a kádon belüli stílusmeghatározásainkat 
(A <span>, a <di v>, a <body> és szinte bármely egyéb 
HTML-elemen belül alkalmazhatjuk.) 
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Kérdezz-felelek 

K: Tegyük fel, hogy egy weboldalhoz egy olyan stíluslapot csatalu nk, amelynek 

a beállításai szerint az oldalon megjelenő minden szöveg kék színt kap. Van 

azonban a kódban valahol egy <span style=" font-color: red"> elem. 

Milyen színnel jelenik meg az ebben szereplő szöveg- kékkel vagy vörössel? 

V: Vörössel. A helyi, kádon belüli stílusok mindig felülírják a külső stíluslapok 

beállításait. Hasonlóképpen, a <style> és a </style> címkék között, az oldal 

elején feltüntetett stílusok szintén előnyt élveznek a külső stíluslapok beállításai

val szemben (a kádon belüli stílusok azonban ezeknél is erősebbek). Ez éppen 

a stíluslapok korábban említett rangsoroltságának köszönhető. A kép egyszerű: 

a külső stíluslapok beállításait felülírják a belső stíluslap szabályai, ezeket pedig 

a kádon belüli stílusok üthetik ki a nyeregbőL 

K: Hozzákapcsolhatunk egy weboldalhoz több stíluslapot is? 

V: Persze. Készíthetünk egy külön stíluslapot a formázás (szöveg, betűtípusok, 

színek stb.), egy másikat pedig az elrendezés (margók, kitöltés, igazítás stb.) 

számára- majd mindkettőt csatolhatjuk a megfelelő <link />elemmel. A CSS 

szabvány valójában azt követeli meg a böngészőktől, hogy ha több stíluslap 

érhető el <link />elemek révén, tegyék lehetővé a választást a felhasználó 

számára - a gyakorlatban azonban a legtöbb böngésző egyszerűen az összes 

így megadott stíluslapot beépíti a kádba. Ha a szabvány szerint szeretnénk több 

stíluslapot használatba venni, alkalmazzuk az @import utasítást: 

@import url(stylesl.css); 

@import url(styles2.css); 

A <link /> elemhez hasonlóan az @import utasítást is a weboldal <head> 

részében kell elhelyeznünk. Erről a hasznos utasításról bővebben a 20. órán lesz 

szó, amikor megtanuljuk, hogyan készítsünk stíluslapot kifejezetten weboldalak 

nyomtatására. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthatjuk 

az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket a vála

szok ellenőrzése előtt. 
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Ismétlő kérdések 

1. Milyen kóddal érhetjük el, hogy a címsoraink 30 pontos, kék Arial betűkkel 
jelenjenek meg, míg az oldal többi szövegrésze kétszeres közű, 10 pontos 
Times Roman betűtípussal (illetve a böngésző alapértelmezett betűtípusával) 
kerüljön a képernyőre? 

2. Tegyük fel, hogy az előzőekben elkészített stíluslapot corpora te. ess néven 
tároltuk. Hogyan alkalmaznánk egy int ro. html nevű weboldalra? 

3. Hányféleképpen gondoskodhatunk arról, hogy a stílusszabályok kifejtsék 
a hatásukat a tartalomra? 

Válaszok 

1. Helyezzük el a stíluslaporr az alábbi kódot: 

hl { font: 30pt blue Arial; 

body { font: lOpt blue; } 

2. Írjuk be a következő kódsort az intro. htmldokumentum <head> és <lhead> 

círnkéi közé: 

<link rel="stylesheet" type="textlcss" href="corporate.css" l> 

3. Háromféleképpen: külső, belső és kódon belüli stílusokkaL 

Gyakorlatok 

• Készítsünk szabványos stíluslapot a webhelyünk számára, és csatoljuk az összes 
benne szereplő weboldal hoz. (Azoknak az oldalaknak az esetében, ahol el kell 
térnünk ettől, alkalmazzunk belső, illetve kódon belüli stílusokat.) Ha valarnilyen 
cégnek dolgozunk, jó eséllyel már adottak a nyomtatott anyagok betűtípus- és 
formázási beállításai. Szerezzük meg ezeket a szabályokat, és alkalmazzuk a cég 
weboldalain is. 

• Feltétlenül látogassunk el a stíluslapok hivatalos szabványoldalára 
(http: l lwww. w 3. org l StyleiCSSI), és próbáljunk ki néhányat azok közül 
a különlegesebb stílustulajdonságok közül is, amelyeknek a bemutatására ezen 
az órán nem nyílt alkalom. 
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Szövegblokkok és listák 

A lecke tartalma: 

• Szöveg igazítása az oldalon belül 
• A HTML három listatípusának használata 

• Listák a listákban 

A Web hőskorában a szöveget egyetlen betűtípussal és egyforma méretű betűkkel jele

nítettük meg. Mostanra azonban a HTML és a CSS együttes használatával a betűk alakján 

felül a szöveg igazírását és megjelenését is megadhatjuk a weboldalainkon. Ezen 

az órán megismerkedünk a szövegigazítás alapvető műveleteivel, és bemutatunk pár 

olyan haladó fogást, mint a listák használata. Mintl1ogy a listák igencsak elte�edtek, 

a HTML külön címkékkel biztosítja a listák automatikus behúzását, az egyes listaelemek 

számozását, illetve felsorolásjelekkel való ellátását. Végül, az oldalainkon lévő tartalom 

bemutatására szolgáló sok-sok módszer közül a különféle listatípusok formázásával 

ismerkedünk meg. 
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Önálló feladat 

Készftsünk e/6 magunknak mintaszöveget! 

Akkor sajátírhatjuk el a leghatékonyabban az óra folyamán bemutatott szövegformázási 

módszereket, ha előkészítünk magunknak egy mintaszöveget, amelyen aztán a behúzást, 

a középre igazírást és az egyéb műveleteket gyakorolhatjuk 

• Bármilyen vázlat, egy bemutatóból származó felsorolás, számozott lépések, vagy 

egy adatbázisból származó, szöveges információt tartalmazó lista jó gyakorló

anyag lesz. 
• Mindegy, hogy milyen a szöveg, de érdemes olyat keresnünk, illetve begépel

nünk, amely kikerülhet egy weboldalra. Valamilyen céges prospektus vagy 

az önéletrajzunk éppen megfelelő lesz. 
• Ha a használni kívánt szöveg valamilyen szövegszerkesztő vagy adatbázis-kezelő 

programból származik, akkor mindenképpen mentsük új fájlba, egyszerű, formá

zás nélküli szövegként, avagy ASCII formátumban. A mentett szöveget a lecke 

során majd ellátjuk a megfelelő HTML-címkékkel és stílusjellemzőkkeL 
• A fejezetben megismert, a szövegtörzs tartalmának formázására szolgáló kód 

használatba vétele előtt lássuk el a szöveget az előző órákon használt, az oldal 

vá zá t kialakító HTML-címkékkel -a <html>, a <head>, a <ti tle> és a <body> 

címkéről van szó. 

Szöveg igazítása az oldalon belül 

Megszoktuk, hogy a Weben olvasott szöveg nagy része balra van igazítva. Mindazonáltal 

gyakran találkozhatunk olyan helyzetekkel is, amikor a szöveget szívesen igazítanánk 

jobbra, vagy akár középre. A HTML lehetőséget ad arra, hogy a tömb- vagy blokkszintű 

elemeket-például a <P> és </p>, illetve a <d i v> és < 1 d i v> címkék között lévő 

szöveget- külön-külön igazítsuk a megfelelő helyre. Mielőtt azonban a blokkelemek 

igazításának részleteit kezdenénk tárgyalni, egy gyors kitérőt teszünk, hogy megbeszél

jük, miként működnek a HTML-jellemzők. 

A jellemzők használata 

A jellemzők tárolják a HTML-elemekhez kapcsolódó információka t. A jellemzők olyan 

különleges kódszavak, amelyeket egy HTML-elem belsejében használunk, és amelyek 

megadják, hogy az elem pontosan milyen hatású legyen. A legkisebb webes tartalom

ban is alapvető a szerepük, így igen fontos, hogy elsajátítsuk a használatuk módját. 
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A jellemzők használata együtt jár a bizonyos elemekre érvényes stílusok, osztályok, illet

ve azonosírók használatávaL Ha egy stílustapon a 4. órán tanultak szerint megadunk vala

milyen osztályt vagy azonosítót, akkor az osztály, illetve az azonosító úgy érhető el, hogy 

magában a címkében a class=" osztály _neve", illetve az id=" azonos í tó_neve" 

kódot szerepeltetjük. Miközben a böngésző a tartalom megjelenítését végzi, megnézi 

a stíluslapot, és az ott megadott stílusok ismeretében határoz a megjelenítés pontos mód

járól. A fentiekhez hasonlóan a style jellemző használatával is megadhaták a különféle 

elemek formázására vonatkozó információk, anélkül, hogy az elemet egy stíluslaphoz 

kapcsolnánk. Amikor például a <P> elemmel megnyitunk egy bekezdést, a style jellem

zővel adható meg, hogy a szöveg az adott bekezdésen belül a bal vagy a jobb margóhoz 

rendeződjön, vagy az oldal közepére igazodjon. Ha az adott bekezdést egy már létező 

osztályhoz, illetve azonosítóhoz kívánjuk rendelni, akkor a class, illetve az id jellemzőt 

kell beállítanunk. 

Az alábbi példa mindhárom bekezdése balra van igazítva: 

<P style="text-align: left;">Ide kerül a szöveg.</p> 

<p class="leftAlignStyle">Ide kerül a szöveg.</p> 

<P id="firstLeftAlign">Ide kerül a szöveg.</P> 

Az első bekezdés esetében a formázást közvetlenül a style jellemzőben adjuk meg. 

A második bekezdés akkor lesz balra igazított, ha a stíluslap leftAlignStyle nevű 

bejegyzése tartalmazza a szöveg igazítására vonatkozó utasítást. Ehhez hasonló 

a harmadik bekezdés is, amennyiben az is akkor lesz balra igazítva, ha a stíluslap 

firstLeftAlign osztálya tartalmazza a szöveg igazítására vonatkozó utasítást. 

Az előző példában, és azokban is, amelyeket az előző órák során mutattunk be, 

az Olvasónak esetleg feltűnt, hogy a címkéket, jellemzőket és stílusokat kisbetűvel írtuk. 

Az XHTML szabvány vonatkozó része megköveteli, hogy a jellemzőket kisbetűvel írjuk, 

csakúgy, mint a jellemzők értékét közrefogó idézőjelet 

A következő kódot például a Jegtöbb népszerű webböngésző megjelenítené: 

<P STYLE=TEXT-ALIGN:CENTER> 

A kód ugyanakkor nem elégíti ki az XHTML szabvány előírásait, mivel a címke nagybe

tűs, a style jellemző és az értéke (text-align: center) szintúgy, ráadásul az érték 

nincs idézőjelben. Ha meg szeretnénk felelni a legújabb szabványnak, illetve 

a legújabb alkalmazásoknak, akkor tanácsos a fenti alak szerint mindig az alábbit írni: 

<P style="text-align:center"> 
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A blokk.szintú elemek igazítása 

Ha az olyan blokkszintű elemeket, mint a <P>, anélkül szeretnénk a jobb margóhoz 
igazítani, hogy a stíluslapon külön osztályt, illetve azonosítót hoznánk létre, egyszerűen 
helyezzük el a bekezdés elején, a <P> címke belsejében a style=" text-align: r ight" 

jellemzőt. Hasonló az elem középre igazítása is: ekkor a style= "text-align: center" 

jellemzőt kell használnunk. Ha az oldalt balra kívánjuk igazítani, használjuk a <P 

style=" text-align: left"> kódot. 

A HTML minden jellemzőjének és stílusszabályának van alapértelmezett értéke. 
Ha mi nem adunk meg értéket, a böngészők ezt az alapértelmezett értéket használ
ják. A <P> elem text-align stílusszabálya esetében az alapértelmezett érték 
a left (balra). Így, ha a <P> elemen belül semmit nem állítunk be, akkor 
az eredmény ugyanaz lesz, mintha a <P style="text-align:left"> kódot 
használtuk volna. Ha jó weboldalfejlesztők szeretnénk lenni, akkor fontos, hogy 
a stílusszabályok alapértelmezett értékét megtanuljuk. 

A text-align stílusszabályt nem csupán a <P> elemben használhatjuk. Sőt, az a hely
zet, hogy a text-align stílusszabály bármely blokkszintű elemben előfordulhat, azaz 
többek között találkozhatunk vele a <hl>, a <h2> és a többi címsort jelölő elemben 
éppúgy, mint a <d i v> elemekben. A <d i v> elem különösen kézreáll ó, mivel alkalmas 
más, blokkszintű elemek körbezárására. Így lehetővé válik a webes tartalom nagyobb 
részleteinek egy egységként történő igazítása. A <d i v> elemben lévő d i v a division, 

azaz szakasz szó rövidítése. 

Az 5.1. példa bemutatja, hogy a <P> és a <div> elemben miként használható a style 

jellemző és a text-align stílusszabály. Az eredményt az 5.1. ábrán láthatjuk. A <div> 

elem sok bonyolultabb, a könyv III. részében ismertetett helyzetben is használható. 

5.1. példa A style jellemzőben hasztlált te>..1-aiign stílusszabály 
--------------------------------� 

<?xml ver sion="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 
<title>Bohemia</title> 

</head> 

<body> 

<div style="text-align:center"> 

<hl>Bohemia</hl> 
<h2>by Dorothy Parker</h2> 

</div> 
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ep style="text-align:left"> 

Authars and actars and artists and suehebr /> 

Never know nothing, and never know much.cbr /> 

Sculptors and singers and those of their kidneycbr /> 

Tell their affairs from Seattle to Sydney. 

<Ip> 

ep style="text-align:center"> 

Playwrights and poets and such horses' neckscbr /> 

Start off from anywhere, end up at sex.cbr /> 

Diarists, critics, and similar roecbr /> 

Never say nothing, and never say no. 

e/p> 

ep style="text-align:right"> 

People Who Do Things exceed my endurance;cbr /> 

God, for a man that solicits insurance! 

e/p> 

e/body> 

c/html> 

---·--�-;:c-----."-o-- o�-=-. �---� ,--· ---�-- �-.·.·•---

• BoMmia - MoZJlla Firefax �-@�-
fde _fólf. �rw H"!IiOf)' iookmarb !ools !::felp 

� c � �, http'.//www.yourdomain.com/bohemia.html .. ·l 
-

Bohemia 

by Dorothy Padcer 

Autbors and actocs and artists and such 

Ne\ -er know notbing. and neverknow mucb.. 
Sculptors and singen and tbose of their lódney 

T dl !heir affairs from Seattl< to Sydney. 

Pla)"'-rigbts and poets ond such hoc=' necks 

Start off &om anywbere, end up at sex. 

Diarists, critics. and sirm1a:r roe 

Nevo" say ootbing. and never say oo. 

People Who Do Things exceed my eodnraoce; 
God. for a man that sokits insurance! 

Don< � 

5.1. ábra 
Az 5.1. példában használt szövegigazítások eredménye 

Az oldal tartalma- beleértve a két címsort is-a edi v style=" text-align: center"> 

elem hatására kerül középre. Mindazonáltal a edi v> el emen belüli egyes bekezdések 

szövegigazítása felülbírálja ezt a beállítást. Így kerül az első bekezdés tartalma a bal 

margóhoz, a másodiké középre, a harmadik pedig a jobb margóhoz. 
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A HTML három listatípusa 

A tisztább átláthatóság végett gyakran van szükség arra, hogy egy weboldalon az infor

mációt listaként jelenítsük meg. A HTML három alapvető listatípust ismer. Az 5.2. ábrán 

mindhármat bemutatjuk, az 5.2. példa pedig a kialakításukhoz szükséges HTML-kódot 

ismerteti. 

• A rendezett listák olyan behúzott listák, amelyben az egyes listaelemek számozottak 

A rendezett listák az <ol> címkével kezdődnek, és a </ol> cúnkével zárulnak 

A lista elemeit a <li> és a <Ili> címkepár veszi közre. Minden <li> címke 

automatikus sortörést eredményez. A teljes lista behúzott. 
• A rendezetlen listák olyan behúzott listák, amelyben az egyes listaelemeket valami

lyen felsorolásjel előzi meg. A rendezetlen listák az <ul> cúnkével kezdődnek, és 

a </ul> címkével zárulnak A lista elemeit a rendezett listák elemeihez hasonlóan 

a <li> és a <Ili> cúnkepár veszi közre. Minclen nyitó <li> cúnke sortörést 

eredményez, illetve megjeleníti a felsorolásjelet is. A teljes lista behúzott. 
• A meghatározáslisták kifejezésekből és a hozzájuk kapcsolódó jelentésből állnak. 

Ezt a különleges listatípust, amelynek az elemei előtt sem szám, sem betlí, sem 

egyéb jel nem található, a <dl> és a </dl> címke fogja közre. Az egyes kifejezé

sek a <dt> és a </dt> címkék közé kerülnek, a meghatározásokat pedig a <dd> 

és </dd> címkék között találjuk. A sortörés és a behúzás automatikus . 

• How to Be- Prnper • McwiJ.a Firdox 

• (! � http://-.yourdoma.n.com//howtobepropet.html � -

How to Be Proper 

Basic Etiquette for a GentJemen Greeting a Lady Aquaintance 

• W ad: foc ber ac.knov.iedgjng bow beforc tipping your bal 

• ü sc k hand fartbest &-om her to raise tbc baL 

• WaDc with ber if sbe apresses a wisb to COIM':r"Se; Never make a lady stand taJking in the street. 

• \Vhen walláng. the lady must always bav� the wal. 

Recourse for a Lady Toward Unpleasant Men Who Persist in 
Bo win g 

l. A simple stare of icioess sbould sufi"Jtt in most instancts 

2. A cold bow disc"""'!les famiiarity wibout off<ring iosuiL 

3. As a lastresert ·sir, I bave not Ibe booour ofyour aquaintaoc.e.• 

Proper Address of Royal ty 

Your�jesty 

T o lhe king or queen. 

Y our Rnyollliglmess 

To lhe DlOIIllrch's spouse, claldren. ond siblmgs. 

Y our lliglmess 

T o oepbews, nieces, and cousim of the smueign. 

5.2. ábra 

A HTML-listák három 
alaptípusa 
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5.2. példa Ret1dezetle11 listák, retzdezett listák és meghatározáslisták 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!OOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w3. org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll. dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>How to Be Proper</title> 

</head> 

<body> 

<hl>How to Be Proper</hl> 

<h2>Basic Etiquette for a Gentlemen Greeting a Lady Aquaintance</h2> 

<Ul> 

<li>Wait for her acknowledging bow before tipping your hat.</li> 

<li>Use the hand farthest from her to raise the hat.</li> 

<li>Walk with her if she expresses a wish to converse; Never 

make a lady stand talking in the street.</li> 

<li>When walking, the lady must always have the wall.</li> 

</Ul> 

<h2>Recourse for a Lady Toward Unpleasant Men Who Persist in Bowing</h2> 

<Ol> 

<li>A simple stare of iciness should suffice in most instances.</li> 

<li>A cold bow discourages familiarity without offering insult.</li> 

<li>As a last resort: "Sir, I have not the honour of your 

aquaintance. "</li> 

</ol> 

<h2>Proper Address of Royalty</h2> 

<dl> 

<dt>Your Majesty</dt> 

<dd>To the king or queen.</dd> 

<dt>Your Royal Highness</dt> 

<dd>To the monarch's spouse, children, and siblings.</dd> 

<dt>Your Highness</dt> 

<dd>To nephews, nieces, and cousins of the sovereign.</dd> 

</dl> 

</body> 

</html> 

� 
Ne feledjük, hogy az egyes webböngészők ugyanazt a tartalmat meglehetősen eltérően 
jelenítik meg. A HTML szabvány nem adja meg pontosan, hogy a webböngészőknek 
hogyan kell a listákat formázniuk. Így a régebbi böngészővel rendelkezők esetleg nem 
ugyanazt a behúzást látják, amit mi. A listaelemek elhelyezésének pontos beállítására 
a CSS-t használjuk- már a mai óra későbbi részében is. 
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Listák a listákban 

Bár a meghatározáslisták elvileg arra valók, hogy kifejezések magyarázatát adjuk meg 

velük, sok weboldalkészítő minden olyan helyen meghatározáslistát használ, ahol 

behúzást szeretne látni. A gyakorlatban bármely szöveg behúzása gyorsan megoldható, 

ha elé <dl> és <dd>, mögé pedig </dd> és </dl> címkéket teszünk. Aszöveg behúzá

sára mindazonáltal megfelelőbb a <blockquote></blockquote> círnkepár, így 

ugyanis anélkül történik meg a szöveg behúzása, hogy valamiféle meghatározás jelen

létére következtetnénk, ráadásul az oldal formázása is lényegesen áttekinthetőbb lesz. 

Megvannak ugyanis az elem területének szélességét, magasságát, háttérszínét, kerettí

pusát és színét, illetve egyéb tulajdonságait beállító jellemzők. 

Minthogy a CSS használatával a listaelemek megjelenése remekül beállítható, a behúzás 

látványár úgy is elérhetjük, hogy nem használunk egymásba ágyazott listákat. Egymásba 

ágyazott listákat tehát ne használjunk, csak ha a tartalom kifejezetten ezt igényli. 

Más szóval, az egymásba ágyazott listákat akkor érdemes használni, ha az információ 

hierarchikusan tagolt- ilyet látunk az 5.3. példában. 

Az .,egymásba ágyazott", illetve a .. beágyazott" kifejezést olyankor használjuk, amikor 

egy elem teljes egészében egy másik elem belsejében jelenik meg. A beágyazott 

elemeket szokás az őket tartalmazó elem (a szülőelem) gyermekelemeinek is nevezni. 

Elterjedt - bár nem megkövetelt - webfejlesztői eljárás, hogy a beágyazott elemeket 

behúzással különítjük el, így könnyen áttekinthető, hogy milyen a gyermek- és 

a szülőelem viszonya. 

5.3. példa Listák használata vázlat készítésére 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Vertebrates</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Vertebrates</hl> 

<Ul> 

<li><span style="font-weight:bold">Fish</span> 

<Ul> 

<li>Barramundi</li> 

<li>Kissing Gourami</li> 

<li>Mummichog</li> 

</Ul> 

</li> 
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<li><span style="font-weight:bold">Amphibians</span> 

<Ul> 

<li>Anura 

<Ul> 

<li>Goliath Frog</li> 

<li>Poison Dart Frog</li> 

<li>Purple Frog</li> 

</ul> 

<Ili> 

<li>Caudata 

<Ul> 

<li>Hellbender</li> 

<li>Mudpuppy</li> 

</Ul> 

</li> 

</Ul> 

<Ili> 

<li><span style="font-weight:bold">Reptiles</span> 

<Ul> 

<li>Nile Crocodile</li> 

<li>King Cobra</li> 

<li>Common Snapping Turtle</li> 

</ul> 

<Ili> 

</Ul> 

</body> 

</html> 

·--- -�-

............. Moz.Ran..fox loc>1@llioo�Jo"j 
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5.3. ábra 

o Nilc Ccocodile 

o King Cobno 
oCommooSoappingTurtle 

http-J/www.yourdom&ln.com/nert�lists.html ... . 

T 

A Fi1·ejox a többszintű rendezetlen listákat szépen behúzza, és a szinteket eltérő 

felsorolásjelekkel is megkülönbözteti. Az ilyen listákat könnyebb áttekinteni 



80 l Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt 

Ahogy az 5.3. ábrán látjuk, alaphelyzetben rendszerint a korong az első szintű felsoro

lásjel, a második szintű a kör, a harmadik és a többi szintet pedig kitöltött négyzet jelzi. 

A felsorolásjel ugyanakkor akár szintenként is megadható, ha az egyszerű <ul> címke 

helyett az <ul style=" list-style-type: disc" >,az <ul style=" list-style

type: eire le">, illetve az <ul style=" list-style-type: square" > címkét használ

juk, amelyek rendre korongot, kört, illetve négyzetet állítanak be felsorolásjelként 

A rendezetlen listák belsejében az egyes listaelemek felsorolásjele is megadható, mégpe

dig úgy, hogy a <li> címke belsejében a list-style-type stílusszabályt használjuk. 

Az alábbi kód például az extra és a super szó előtt kört, a special szó előtt pedig 

négyzetet jelenít meg: 

<ul style="list-style-type:circle"> 

<li>extra</li> 

<li>super</li> 

<li style="list-style-type:square">special</li> 

</Ul> 

A list-style-type stílusszabály a rendezett listák esetében is használatos, de ekkor 

nem a felsorolásjelet állítja be, hanem az egyes listaelemek elé kerülő szám, illetve 

betű típusát adja meg. Az 5.4. példa bemutatja, hogy egy többszintű listában miként 

használhatunk római számokat (list-style-type: upper-roman) , nagybetűket 

(list-style-type: upper-alpha) , kisbetűket (Üst-style-type: lower-alpha) és 

arab számokat. Az 5.4. ábrán a kód eredményeképp kialakult, szépen formázott vázlat 

látható. 

Az 5.4. példában a list-style-type stílusszabályt csak az <ol> címkében használjuk, 

de használhatnánk a listák egyes <li> elemei esetében is- még akkor is, ha hirtelen 

nem tudunk egyetlen olyan esetet sem, amikor ennek értelme lenne. Az alapértelmezés 

szerinti arab számok használatát be is állíthatjuk, mégpedig a list-style

type:decimal stílusszabállyal. A kisbetűs római számok használata a list-style

type: lower-roman stílusszabállyal állítl1ató be. 

5.4. Délda T6bbszintű lista készítése a list-stvle-tvtJe stílusszabálv. illetve a stvle iellemző 

hasznillatával 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org/TR/xhtmlll/DTD/xhtml11. dtd" > 

<html xm1ns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:1ang="en"> 

<head> 

<title>Advice from the Golf Guru</title> 

</head> 

<body> 

<h1>How to Win at Go1f</h1> 

<ol style="list-style-type:upper-roman"> 
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<li>Training 

<Ol> 

<li>Mental prep 

<Ol style="list-style-type:upper-alpha"> 

<li>Watch golf on TV religiously</li> 

<li>Get that computer game with Tiger whatsisname</li> 

<li>Rent "personal victory" subliminal tapes</li> 

</Ol> 

<Ili> 

<li>Equipment 

<ol style="list-style-type:upper-alpha"> 

<li>Make sure your putter has a pro autograph on it</li> 

<li>Pick up a bargain bag of tees-n-balls at Costco</li> 

</Ol> 

</li> 

<li>Diet 

<Ol style="list-style-type:upper-alpha"> 

<li>Avoid junk food 

<ol style="list-style-type:lower-alpha"> 

<li>No hotdogs</li> 

</ol> 

<!li> 

<li>Drink wine and mixed drinks only, no beer</li> 

</Ol> 

</li> 

</ol> 

</li> 

<li>Pre-game 

<Ol> 

<li>Dress 

<Ol style="list-style-type:upper-alpha"> 

<li>Put on shorts, even if it's freezing</li> 

<li>Buy a new hat if you lost last time</li> 

</Ol> 

<!li> 

<li>Location and Scheduling 

<ol style="list-style-type:upper-alpha"> 

<li>Select a course where your spouse or boss won't 

'- find you<!li> 

<li>To save on fees, play where your buddy works</li> 

</Ol> 

</li> 

<li>Opponent 

<Ol style="list-style-type:upper-alpha"> 

<li>Look for: overconfidence, inexperience</li> 

<li>Buy opponent as many pre-game drinks 

</Ol> 

</li> 

</Ol> 

</li> 

'- as possible</li> 

<li>On the Course 
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<Ol> 

<li>Tee off first, then develop severe hayfever</li> 

<li>Drive eart over opponent's ball to degrade aerodynamics</li> 

<li>Say "fore" just before ball makes contact with opponent<!li> 

<li>Always replace divots when putting</li> 

<li>Water cooler holes are a good time to correct any errors 

O. in ball 

placement</li> 

</ol> 

<Ili> 

</Ol> 

</body> 

</html> 

.• Advice from the Golf Guru • MoZJlla Firefax =i @J-
[Ile {.dit Y.ew Hi�toty flookmarb !ook J:felp li� • C � ' ""_-h-rt,.,-:-/�-�- ·'t_ O-u""Cnl -oma�in.coml::_m:::u:::ltru=""'-=html=-----+.;__· 

How to Win at Golf 

l. T..;.;"g 
l. :\oi..Wprcp 

A. W211ch golf oa TV re&g;cusly 
B. Get tbaJ: cOillpáer game \\il:h T .ger \\'hatsiscame 
c� R= •penona� ,;c,ory• sublimmal lllpeS 

Equipmeru 
A. :Make sure )'OIX putter bas a pro autograpb on it 
B. Pick up a bargain bag oftees-n-balls ar. Costco 

A� AvoKI juok food 
a. No hotdogs 

B Drink """'and mix«< öinks only, DO beer 
n. Pre-game 

l. Dress 
A Put oa shorts, �-m ifit's &eeziog 

B. Buy a new hat if you lost 1ast � 
Localion and Sebeduling 

A. Select a course wbere your � or boss woo't 6od you 
B. T o save on fees, play wbcre your buddy works 

3. ()ppoo<ot 
A. Look fu<: m-.rcoo!idmce, � 

B. Buy opponeot as many pre-game drioks as possi>k 
UL O. the Course 

l. T ee off first.� c:kvdop se\'ere hayfe\·er 

2. om.� eart CJ\.� oppooent's baD todegradt acrodynamics 
3. Say Yore· just bd'ore baD makes contact \\-itb� 
4. Ahvays rq>lac:e di\·ots wbeo putting 
S. Water cooltt holes are a good time to eorrect anyerrorsin baU placone:ot 

5.4. ábra 

i. 

� l. 

Egy szépen formázott vázlat szinte núnden kialakítást tetszetősebbé tehet 
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Összefoglalás 
Ezen az órán kiderült, hogy a HTML-elemek beállításait és különféle viselkedésmódjait 

jellemzők segítségével adhatjuk meg. Megtanultunk szöveget igazítani a style jellem

záben tárolt eSS-stílusszabályok használatával, továbbá megtanultuk a HTML három 

alapvető listatípusának-rendezett lista, rendezetlen lista és meghatározáslista-kiala

kítását és együttes használatát Vázlatok és egyéb összetett szövegelrendezések megje

lenítésekor szükségessé válhat a listák más listákon belüli elhelyezése. 

Az 5.1. táblázat a mai órán megismert elemeket és jellemzőket foglalja össze. Nem mu

száj az összes címkét fejből tudnunk: azért van ez a könyv, hogy ha valamelyik elemre 

szükségünk van, kikereshessük belőle. Ne feledjük, hogy a "B" függelékben vala

mennyi HTML-elem szerepel. 

11.1. táblázat Az 6t6dtk órán tárgva/t H1ML-elemek és -jellemzök 

Elem/Jellemző Leírás 

<di v> ... </div> 

<dl> ... </dl> 

<dt> ... </dt> 

<dd> ... </dd> 

<Ol> ... </Ol> 

<ul> ... </ul> 

<li> ... </li> 

Jellemzők 

style="text-align:igazítás" 

style="list-style-type:számtípus" 

A formázásra váró szövegrész. 

Meghatározáslista. 

A meghatározáslista részeként 

szereplő meghatározandó fogalom. 

A meghatározáslista részeként 

szereplő, a meghatározandó 

fogalomhoz tartozó meghatározás. 

Rendezett (számozott) lista. 

Rendezetlen (felsorolásjeles) lista. 

Az <ol> és az <ul> listában szereplő 

listaelemek 

A szöveget középre (center), balra 

(left) vagy jobbra (right) igazítja. 

(A <p>, a <hl>, a <h2>, a <h3> stb. 

címkékkel is használható.) 

A listaelemek számozására szolgáló szám 

típusa. A lehetséges értékek: decimal 

(arab szám), lower-roman (római szám 

kisbetűvel), upper-rornan (római szám 

nagybetűvel), lower-alpha (kisbetűk), 

upper-alpha (nagybetűk) és none 

(semmi). 
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11.1. táblázat Az ötödik óráu tárgyalt HIJ.l-1L--elemek és -jellemzők 

Elem/Jellemző Leírás 

(folytatás) 

style=" list-style-type: felsorolásjel" A listaelemek felsorolásjelének típusa. 

A lehetséges értékek: disc (korong), 

circle (kör), square (négyzet) és 

none (semmi). 

style= "list-style-type: típus" A listaelemet jelző felsorolásjel, illetve 

szám típusa. A lehetséges értékek: 

disc, circle, square,decimal, 

lower-roman,upper-roman, 

lower-alpha, upper-alpha és none. 

Kérdezz-felelek 

K: Láttam olyan weboldalakat, amelyek háromdimenziós gömböket vagy egyéb 

különleges grafikát használnak. Hogy lehet ilyet készíteni? 

V: Ez a téma meghaladja ennek a fejezetnek a kereteit, de a ll. órán ezt is 

megtanul juk. 

K: Hogyan lehet egy szöveget sorkizárttá tenni, azaz azt megoldani, hogy a bal 

margótól a jobb margóig érjen a szöveg? 

V: A formázás megadásakor használjuk a text-align: justify stílusszabályt. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Hogyan lehet egy oldalon belül mindent középre rendezni? 

2. Hogyan lehet egyetlen szót behúzni, iJ!etve négyzetet tenni elé? 

3. Hogyan néz ki az a HTML-kód, amely megadja, hogy a "glunch" angol szó 

jelentése az, hogy "a look of disdain, anger, or displeasure", illetve a "glumpy" 

angol szó annyit tesz, hogy "sullen, morose, or sulky"? 
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Válaszok 

1. Ha arra gondoltunk, hogy a <div style="text-align:center"> címkét köz
vetlenül az oldal tetején lévő <body> címke alá, a < 1 di v> címkét pedig közvetle
n ül az oldal alján lévő </body> címke fölé helyezzük, akkor okosan döntöttünk. 
A text-align stílusjellemzőt mindazonáltal maga a <body> elem is támogatja, 
azaz elhagyhatjuk a <div> elemet, és a style="text-align:center" stílussza
bály kerülhet közvetlenül a <body> elembe- ezzel az egész oldal tartalmát 
középre igazítjuk 

2. Használjuk az alábbi kódot: 

<ul style="list-style-type:square"> 

<li>supercalifragilisticexpealidocious</li> 

</Ul> 

(Ha a style=" list-style-type: square" stílusszabályt magában a <li> 

elemben helyeznénk el, az is ezzel az eredménnyel járna, mivel a lista egyetlen 
elemből áll.) 

3. Használjuk az alábbi kódot: 

<dl> 

<dt>glunch</dt><dd>a look of disdain, anger, or displeasure</dd> 

<dt>glumpy</dt><dd>sullen, morose, or sulky</dd> 

</dl> 

Gyakorlatok 

• Helyezzünk el a weboldalunk különböző részein szövegblokkokat a szövegiga
zításra szolgáló stílusjellemzők segítségéve!. Próbálkozzunk a bekezdések és 
szakaszok (a <P> és a <d i v> elem) egymásba ágyazásával - így fogunk rá érezni 
arra, hogy a stílusok hatása hogyan érvényesül a tartalmi hierarchia egyes szint
jein. 

• Állítsunk elő számozott listát azokból a dolgokból, amelyeket a honlapunkon 
szerepeltetni kívánunk. Ezzel nemcsak a HTML-listák formázását gyakoroljuk, 
de felmerülnek azok a problémák is, amelyekkel a könyv későbbi fejezeteiben 
fogunk foglalkozni. 
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Betűformázás 

A lecke tartalma: 

• Hogyan állíthatunk be félkövér és dőlt betűket és egyéb betűalakokat? 

• Haladó betübeállítások 

• Különleges karakterek használata 

Az előző órán megismerkedtünk a szövegblokkok létrehozásának alapvető fogásaival, 

illetve a szöveg listává alakításával. Ezen az órán magukat a szöveget alkotó elemeket 

vesszük közelebbről szemügyre, és megtanuljuk, hogyan módosítható a betűk kinézete 

- például a betűtípuscsalád, a méret és a betűvastagság. Megtudjuk, hogy miként 

használhatunk a weboldalainkon félkövér, dőlt, illetve áthúzott betűket, és azt, hogy 

miként alakíthatjuk a betűket felső, illetve alsó indexüvé. Megismerjük a betűtípus és 

a betűméret beállításának módját is. 

� 
Más webtervezők munkáit áttekintve a szövegformázásnak olyan módszereivel is 

találkozunk majd, amelyek eltérnek a könyvben ismertetett eljárásoktól. A .. régimódi" 

szövegformázás eszközei közé tartozik a félkövér szövegrészek jelölésére szolgáló 

<b> </b>, a dőlt betűvel írandó szöveget jelölő <i> <l i>, valamint a betűtípus, 

a betűméret és egyéb jellemzők beállítására használható <font> </font> 

címkepár. Mostanra azonban ezeket semmi értelme megtanulnunk, hiszen lassan 

kipusztulnak a HTML-ből, a CSS pedig érezhetően hatékonyabb lehetőségeket kínál. 
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Önálló feladat 

Újabb feladat, újabb mintaszöveg 

Az előző órán készítettünk magunknak egy mintaszöveget tartalmazó munkafájlt. Ké

szítsünk most is egyet, és a fejezet során próbáljuk ki a megismert módszereket - ezzel 

is elősegítve a hatékony tanulást. 

Minthogy az ezen az órán előkerülő információ nagy része karakterszintű formázás, 

nem igazán van jelentősége annak, hogy milyen szöveget használunk. Olyan sok 

kipróbálható lehetőség van, hogy egy weboldalon belül semmiképp sem fordulhat elő 

valamennyi változat - hacsak meg nem akarjuk bolondítani a weboldal látogatóit. 

Használjuk ki az alkalmat, és próbáljunk ráérezni, milyen hatást gyakorolnak a szöveg

szintű változtatások a weboldalunk kinézetére. 

Félkövér, dőlt és egyéb betűalakok 

Réges-régen, amikor még az írógépek korát éltük, elégedettek voltunk az egyszerű 

szöveggel, illetve a nyomatékosírást jelentő, itt-ott előforduló aláhúzással. Manapság 

n1inden papír alapú szövegben szinte kötelező a félkövér és a dőltbetűk használata. 

Természetesen a weboldalainkon is használhatunk félkövér és dőlt betűket; a szöveg

formázást számos címke és stílusszabály segíti. 

A félkövér, illetve a dőlt szöveget eredményező stílusszabályok helyett használhatjuk 
a <strong> és a </strong>, illetve az <em> és </em> címkéket is. A <strong> 

címke hatása a legtöbb böngészőben a <b> címke hatásával egyezik meg, az <em> 

címke hatása pedig az <i> címkéjével- mindkét utóbbi elem dőlt betűket eredményez. 

A <strong> és az <em> címkét sokan tekintik előrelépésnek a <b> és az <i> 

használatához képest, mivel az előbbiek csak annyit jeleznek, hogy a szöveg 
nyomatékosítást igényel, de nem szabják meg pontosan, hogy azt hogyan kell 
megvalósítani. Más szávai, a böngészőnek nem kell a <strong> elemet szükség
szerűen félkövér szövegként értelmeznie, és az <em> sem jelent feltétlenül dőlt 
betűt. Így a <strong> és az <em> elem jobban beleillik az XHTML világába, 
hiszen jelentéstartalommal is gazdagítják a szöveget, nem csak a megjelenítését 
szabályozzák. Mind a négy elem része marad a HTML 5 szabványnak is, bár 
a szerepüket valamivel jobban megkülönböztetik. 

A félkövér, illetve dőlt betűk kialakításának régimódi eszköze a <b> </b> és az <i> 

<l i> címke pár. Ha félkövér szöveget szeretnénk írni, akkor a szöveg elején a <b>, 

a szöveg végén pedig a </b> címkét kell elhelyeznünk Dőlt betűs szöveget hasonlóan 
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készíthetünk a szöveget <i> és <l i> címkékkel kell körbevennünk Bár a módszer 

a böngészőkben remekül működik, és az XHTML is támogatja, nem olyan rugalmas és 

ügyes, mint a CSS stílusszabályaival megvalósított szövegformázás. 

Bár a könyv III. részében lényegesen többet tudunk meg a CSS stílusszabályairól, érde

mes kicsit ízlelgetnünk a témát, mert ez elősegíti a szövegformázás megértését. A betűk 

vastagságának, illetve kövérségének szabályozása a font-weight stílusszabállyal válik 

lehetővé. A font-weight stílusszabály lehetséges értékei a normal (normál), a bold 

(félkövér), a balder (kövérebb) és a lighter (vékonyabb); az alapértelmezett érték 

a normal. Dőlt betű a font-style stílusszabállyal állítható be. A szabály lehetséges 

értékei: normal, italic (dőlt) és oblique (ferde). Ha egyszerre több stílusszabályt is 

szeretnénk alkalmazni, akkor együttesen is megadhatjuk őket. Ezt mutatja az alábbi 

példa: 

<p style="font-weight:bold; font-style:italic">Ez a bekezdés félkövér 

•és dölt!</p> 

A fenti példában mindkét stílusszabályt a <P> elem style jellemzőjében adtuk meg. 

Több stílusszabály együttes használatakor figyelnünk kell az őket elválasztó pontos

vesszőre (;) is. 

A betűformázásokat nem csak a bekezdésekben használhatjuk Az alábbi példa 

azt mutatja be, hogy miként használható dőlt betű egy felsorolásjeles listában: 

<Ul> 

eli style="font-style:italic">Important Stuff</li> 

<li style="font-style:italic">Critical Information</li> 

eli style="font-style:italic">Highly Sensitíve Material</li> 

<li>Nothing All That Usefulc/li> 

</Ul> 

A font-weight stílusszabályt címsorokban is használhatjuk, de a vastagítás általában 

nem mutatkozik meg, mivel a címsarok alaphelyzetben is vastagítottak. 

Bár a CSS-nek köszönhetően a formázási lehetőségek kibővülnek, van pár olyan 

HTML-elem, amely akkor is alkalmazható, ha eltekintenénk a CSS használatával együtt 

járó lehetőségek kiaknázásátóL Az alábbiakban pár ilyen elemet ismertetünk. Az egyes 

elemek működését a 6.1. példa és a 6.1. ábra szemlélteti. 

• <small></small> Kis betűméretű szöveg. 
• cbig></big> Nagy betűméretű szöveg- a HTML 5 nem tartalmazza, mivel 

a szöveg mérete hatékonyabban szabályozható CSS-se!. 
• <sup></ sup> Felső indexben lévő szöveg. 
• <sub></ sub> Alsó indexben lévő szöveg. 
• cem></em>, illetve <i></ i> Nyomatékosított (dőlt betűs) szöveg. 
• <strong></strong>, illetve <b></b> Vastagított (félkövér) szöveg. 
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• <t t></ t t> Egyenlő szélességű karaktereket tartalmazó szöveg (írógépbetűk) 

- a HTML 5 nem tartalmazza, mivel a betűk mérete hatékonyabban szabályoz

ható CSS-se!. 
• <pre>< /pre> Egyenlő szélességű karaktereket tartalmazó szöveg, amely 

megőrzi a szóközöket és a sortöréseket 

Aláhúzott szöveget korábban az <u> címkével hoztunk létre, de ma már több okunk 

is van arra, hogy erről leszokjunk. Először is, a telhasználék arra számítanak, hogy 

az aláhúzott szöveg egy hivatkozás, ezért zavaró lehet, ha olyasmit húzunk alá, ami 

nem az. Másodszor, az <u> elem használata ellenjavallt, ami annyit jelent, hogy 

kikerül a HTMUXHTML nyelvből- ahogy a <strike> (áthúzás) elem is. 

A böngészők mindkét elemet megértik, és alighanem még sokáig meg is fogják, de 

aláhúzott vagy áthúzott szöveg létrehozásához a CSS használatát szorgalmazzák. 

6.1. példa Kük5nleges formázást megvalósftó elemek 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>The Miracle Product</title> 

</head> 

<body> 

<P> 

New <sup>Super</sup><strong>Strength</strong> H<sub>2</sub>O 

<em>plus</em> will knock out any stain, <big>big</big> or 

<small>small</small>.<br /> Look for new 

<SUp>Super</sup><b>Strength</b> H<SUb>2</sub>0 <i>plus</i> 

in a stream near you. 

<IP> 

<p> 

<tt>NUTRITION INFORMATION</tt> (void where prohibited) 

</p> 

<pre> 

Calories Gr ams US ROA 

/ Serving of Fat Moisture 

Regul ar 3 4 100% 

Unleaded 3 2 100% 

Organic 2 3 99% 

Sugar Free o l 110% 

</pre> 

</body> 

</html> 
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A <t t> címke hatására a szöveg rendszerint Cm1rier New betűtípussal jelenik meg. 
Ez egy olyan betűtípus, amelyben minden karakter egyenlő szélességű. Mindazonáltal 
a webböngészők a felhasználó számára lehetővé teszik, hogy a <t t> címke által 
használt, egyenlő szélességű karakterekből álló betűtípusr egy másik, általuk választott 
betűtípusra cseréljék (nézzünk szét a böngészőnk beállításai között). Így elképzelhető, 
hogy az egyenlő szélességű karaktereket tartalmazó betűtípus nem is tartalmaz egyenlő 
szélességű karaktereket, bár a felhasználók túlnyomó része nem változtatja meg 
a böngésző alapértelmezett betűbeállításait. 

i 8 Thr Mi� Product- Movlla Firefox c:�@� 
file; .Edit Y.ew Hiltofy &ookn'wrb !ools ..!:!dp 

g-: c ��t http://www.yourdom•in.com/fOffNtt�.html -+ ·f 
� 

New Sup�Streagtl. H20 plus "oill knock Ot:4 any stain. big or s.maD.. 

Look. for new Supr:rStrea&th H20 plus in a stream near you. 

NDTiUTION INf'ORMAIION (void \\We prolnbited) 

ca.l.oru�:s Gram5 USRDA 

/Se:rvinQ' ot Fat Mo:�.st:.ure 

Re:qul.ar 3 1 100\ 
Un1eadl!d 3 2 100\ 
Or;ani.c 2 3 ••• 

SuQar fre:4!!: o l ll Ot 

Do� -t' 

6.1. ábra 
A 6.1. példa karakterformázásainak eredménye 

A <pre> címke hatására a böngésző szintén egyenlő szélességű karakterekkel írja 
a szöveget, de a címkének van egy másik, igen-igen hasznos hatása is. Ahogy a 3. órán 
megtanultuk, a böngésző rendszerint figyelmen kívül hagyja a HTML-fájlokban lévő 
sortöréseket és többszörös szóközöket. A <pre> címke hatására mind a szóközök, 
mind a sortörések megmaradnak. A <pre> címke nélkül a 6.1. ábra végén lévő szöveg 
például nagyjából így nézne ki: 

calories grams usrda /serving of fat moisture regular 3 4 100% unleaded 
3 2 100% organic 2 3 99% sugar free O l 110% 

Hiába helyezünk el minden sor végén egy <br />címkét, az oszlopok akkor sem 
kerülnek egymás alá. Ha azonban a szövegrész elejére <pre>, a végére pedig </pre> 

címkét írunk, akkor az oszlopok megmaradnak oszlopnak, ugyanis nem maradnak el 
a szóközök. Sőt, így a <b r l> címkékre sincs szükség. A <pre> címke egyszerű és 
gyors módját kínálja annak, hogy az egyenlő szélességű karakterekből álló szövegfájl
jainkat az igazítást megőrizve, minimális erőfeszítéssel alakítsuk webes tartalommá. 

A CSS a szöveg elrendezésére - és minden más szövegműveletre - hatékonyabb 
módszereket kínál, amelyekről a könyv III. részében tanulunk majd részletesen. 
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Haladó betűbeállítások 

A weboldalainkon lévő szövegek méretét és kinézetét kezdetlegesen a <big>, 

a <small> és a <tt> címke használatával módosíthatjuk. Akadhatnak azonban olyan 
helyzetek, amikor jó lenne csak egy kicsit pontosabban megadni a szöveg méretét és 
kinézetét. Mielőtt azonban az XHTML-kód lehetőségeivel belefognánk a betűkkel való 
bütykölésbe, röviden tekintsük át, hogy miként mentek a dolgok a CSS megjelenése 
előtt- elképzelhető ugyanis, hogy más weboldalak forráskódját böngészve találunk 
még ilyen megoldásokat. Ne feledjük, hogy bár a régimódi eljárások még használatban 
vannak, nekünk már az új módszereket illik követnünk 

A stíluslapok színrelépését megelőzően a mostanra elavultnak számító <font> elemet 
használták a weboldalokon lévő szövegek tulajdonságainak megadására. Az alábbi 
HTML-kód például a weboldalon lévő szöveg méretét és színét változtatja meg: 

<font size="5" color="purple">Ez a szöveg nagy méretű és 

-. lila lesz.</font> 

A szövegszín beállításáról bővebben a 9. órán tanulunk, amikor is megismerjük 

az egyéni színek előállításának módját, valamint azt is, hogy miként adható meg 

a szöveges hivatkozások színe. 

Ahogy látjuk, a <font> elem size (méret) és color (szín) jellemzői teszik lehetővé azt, 
hogy a szöveg betűit különösebb erőfeszítés nélkül megváltoztassuk Bár a módszer 
remekül mlíködött, a CSS stílusszabályainak köszönhetőerr mára egy lényegesen jobb 
módszer váltotta fel. Az alábbiakban a betűk beállítását végző főbb stílusszabályok 
közül mutatunk be néhányat: 

• font-family: A használt betűtípusr állítja be. 
• font-size: A betlík nagyságát adja meg. 
• color: A betűk színét módosítja. 

A font-family stílusszabály a szöveg megjelenítését végző betűtípus beállítását teszi 
lehetővé. Ennél a formázásnál több, vesszővel elválasztott érték is megadható, és érde
mes is többet megadnunk. Így ha a felhasználó rendszerén nincs telepítve az elsőként 
megadott betűtípus, akkor a böngésző megpróbálkozhat egy másik használatávaL 
A módszerrel az előző órák során már találkoztunk. A további betűtípusok megadása 
azért fontos, mert elvileg nünden felhasználó gépén más-más betűtípusok vannak 
telepítve, legalábbis a szokásos alaptípusokon - Arial, Times New Roman stb. - felül. 
Ha más használható betűtípusokat is megadunk, akkor nagyobb az esély arra, hogy 
a szöveg végső soron valamilyen általunk is kipróbált betűtípussal jelenik meg azok
ban az esetekben, amikor a kedvencünk nincs telepítve. Az alábbi példa egy olyan 
font-family beállítást ismertet, amely a szöveg egy bekezdésében használni kívánt 
betűtípusr adja meg: 
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<P style="font-family:arial, sans-serif. ' times roman"'> 

A példa számos érdekességet rejt magában. Először is, elsődleges betűtípusként 

az arial-t adtuk meg. A betűtípus-beállításban a nagybelliknek nincs szerepe, azaz 

az arial, az Arial és az ARIAL érték azonos hatású. A másik érdekesség, hogy 

a timesroman névnél aposztrófokat használtunk, mégpedig azért, mert a névben 

szóköz található. Mindazonáltal, mivel a 'times roman' típus az általánosabb 

sans-serif (talp nélküli) értéket követi, nem valószínű, hogy a használatára sor kerül. 

A második helyen álló sans-serif érték ugyanis a böngésző számára ezt jelenti: "Ha 

a gépen nincs Arial betűtípus, akkor használd az alapértelmezett talp nélküli betűtípusr." 

.� 
� 

A tizenhatos számrendszerben megadott (hexadecimális) színkódokról a 9. órán 

fogunk tanulni. Most csak annyit kell megértenünk, hogy a green (zöld), a blue 

(kék), az orange (narancssárga) és hasonló színeknél a color stílusszabállyal 

pontosabban is beállítható a betűszín. 

A font-size és a color stílusszabályt is elterjedten használják, mégpedig a betűk 

méretének és színének beállítására. A font-size beállítás kaphat előre meghatározott 

értéket- ilyen a small (kicsi), a medium (közepes) és a l arge (nagy)-, de pontosan is 

megadható, pontban kifejezve, azaz például 12pt vagy 14pt formában. A color formá

zás értéke lehet valamilyen előre megadott érték- például white (fehér), black (feke

te), blue (kék), red (piros), avagy green (zöld)-, de megadható pontosan, a szín ti

zenhatos számrendszerű kódjával is, például így: #FFB499. Az alábbiakban az előző be

kezdés-beállítást vesszük elő újra, de ezúttal a betűk méretét és színét is megadjuk: 

<P style="font-family:arial, sans-serif. 'times roman'; font-size:14pt; 

• color:green"> 

A 6.2. példa és a kódnak a 6.2. ábrán látható eredménye olyan betűtípus-beállításokat is

mertet, amelyekkel már nekiláthatunk egy egyszerű internetes önéletrajz elkészítésének 

6.2. példa Egvszerű inll..>rnetes önéletrajz betűtípus-beállításai 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>R&eacute;sum&eacute; for Jane Doe</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

font-family: Verdana, sans-serif; 

font-size: 12px; 
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hl { 

font-family:Georgia, serif; 

font-size:28px; 

text-align:center; 

p.contactinfo 

font-size:l4px; 

text-align:center; 

p.categorylabel 

font-size:l2px; 

font-weight:bold; 

text-transform:uppercase; 

div.indented 

margin-left: 25px; 

</style> 

</head> 

<body> 

<hl>Jane Doe</hl> 

<P class="contactinfo">l234 Main Street, Sometown, 

CA 93829<br/> 

tel: 555-555-1212, e-mail: jane@doe.com</p> 

<p class="categorylabel">Summary of Qualifications</p> 

<Ul> 

<li>Highly skilled and decticated professional offering a 

solid background in whatever it is you need.</li> 

<li>Provide comprehensive direction for whatever it is 

that will get me a job.</li> 

<li>Computer proficient in a wide range of industry-related 

computer prograros and equipment. Any industry.</li> 

</Ul> 

<P class="categorylabel">Professional Experience</p> 

<div class="indented"> 

<P><span style="font-weight:bold;">Operations Manager, 

Super Awesome Company, Some City, CA [Sept 2002 -

present]</span></p> 

<Ul> 

<li>Direct all departmental operations</li> 

<li>Coordinate work with internal and external 

resources< Ili> 

<li>Generally in charge of everything</li> 

</Ul> 

<p><span style="font-weight:bold;">Project Manager, 

Less Awesome Company, Some City, CA [May 2000 - Sept 

2002]</span></p> 

<Ul> 
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<li>Direct all departmental operations</li> 

<li>Coordinate work with internal and external 

resources</ li> 

<li>Generally in charge of everything</li> 

</ul> 

</div> 

<P class="categorylabel">Education</p> 

<Ul> 

<li>MBA, MyState University, May 2002</li> 

<li>B.A, Business Administration, MyState University, 

May 2000</li> 

</Ul> 

<P class="categorylabel">References</P> 

<Ul> 

<li>Available upon request.</li> 

</Ul> 

</body> 

</html> 

r. Rtsumé b Jane Coe- Mozill. Fir�fox 

. c � 

,., .... 

http-J/-.yourdom��in.uwn/resuJ'I"'e.html 

JaneDoe 

1234 Main Street, Sometown, CA 93829 
tel : 555-555-1212, e-mait: jane@doe.com 

SUMMARY OF QUAUFICATIONS 

= lill !l 

� . 

• Highty skilled and dedK:ated professKJnal offering a solid hackoround 1n whatever it 1s you need. 
• Provide comprehensive direttion for whatever It IS that wil get me a JOb. 
• Computer proflcient 1n a wide ranQe of industry-related computer programs and eQUFpment. Arly 

mdustry. 

PROFESSIONAl EXPERIENCE 

Operations Manager, Super Awesome Company, Some City, CA [Sept 200 2 - present] 

• Direct an departmental operations 
• Coordinate work wJth •ntemal and external resources 
• GeneraDy 1n chaq1e of everything 

Project Manager, Less Awesome Company, Some City, CA [May 2000- Sept 200 2) 

• Dirett ali departmental operations 
• Coordinate work wrt:h intemal and extemal resources 
• Generally 1n dlarge of everything 

EOUCATION 

• MBA. MyState Uncversrty, May 200 2 
• B .A, Business Adnuntstrabon, MyState University, May 2000 

REFERENCES 

l l • Avaiable upon request. 

--r Done 

6.2. ábra 

A 6.2. példa eredményeként megjelenő weboldal 

� 
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A példában CSS-t használunk- ami, amint azt a 4. órán megtanul tuk, a formázásokat 

osztályokba rendezi -, és látjuk, hogy a tartalom különböző részein Iniként érvényesül 

a szövegformázás. Ha alaposabban megfigyeljük a di v. indented osztályt, akkor felfi

gyelhetünk a margin-left beállításra. Ez a beállítás- amelyről a könyv II. részében 

fogunk tanulni - adott méretű térközt (példánkban 25 képpontnyit) helyez el az elem 

bal oldala mellett. Ez a térköz alakítja ki a 6.2. ábrán látható behúzásokat 

Különleges karakterek használata 

Ma már a legtöbb betűtípus tartalmazza az európai nyelvek számára szükséges 

é kezetes betűket - például a Café szóban található é betűt Csakból kimarad azonban 

a magyar ű és ő). Van ezen felül még néhány matematikai jel, és pár, a szöveg közpon

tozása során használható jel, például a háromszög alakú felsorolásjeL 

A 6.1. táblázatban ismertetett kódok használatával a HTML-dokumentum bármely részén 

elhelyezhetjük az ilyen különleges karaktereket. A h t tp: l lwww. webstandards. org l 

learnlreferencelnamed_entities. htmlweboldalon ennél a táblázatnál kimerítőbb, 

több karakterkészletre vonatkozó listákat találunk. 

A café szó leírásához például az alábbi módszerek közül mindkettő használható: 

caf&eacute; 

caf&#233; 

6.1. táblázat Gyakran haszilált Mlönleges karakterek az angol nyelllfeniletro7 
------------------� 

Karakter Számkód Névkód Leírás 

&#34; &quot; idézőjel 

& &#38; &amp; & (és) jel 
< &#60; &lt; kisebb, mint 

> &#62; &gt; nagyobb, mint 

&#162; &cent; a cent (fizetőegység) jele 

f &#163; &pound; a font (fizetőegység) jele 

&brvbar; vagy &#166; két részből álló függőleges vonal (cső) 

&brkbar; 

§ &#167; &sect; paragrafus 

© &#169; &copy; copyright, a szerzői jog tulajdonosa 

&#174; &reg; bejegyzett üzleti védjegy 

&#176; &deg; a fok (mértékegység) jele 

+- &#177; &plusmn; plusz-mínusz 

&#178; &sup2; felső indexű kettes számjegy 

&#179; &sup3; felső indexű hármas számjegy 
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6.1. táblázat Gyakran használt különleges karakterek az angol n_velttenUetrol (jolytatilS) 

Karakter Számkód Névkód leírás 
&#183; &middot; sor közepén lévő pont 

&#185; &sup1; felső indexű egyes számjegy 

o &#188; &frac14; egynegyed (törtszám) 

o &#189; &frac12; egyketted, fél (törtszám) 

o &#190; &frac34; háromnegyed (törtszám) 

o &#198; &AElig; nagybetűs A-E kötés (ligatúra) 

o &#230; &aelig; kisbetűs a-e kötés (ligatúra) 

É &#201; &Eacute; ékezetes nagy E 

é &#233; &eacute; ékezetes kis é 

x &#215; &times; szorzásjel 

&#247; &divide; osztásjel 

Bár a fenti karakterek számmal is megadhatók, mindegyiknek megvan a könnyebben 

fejben tartható, a nevéből származó kódja is. 

(Q 
� 

A copyright jeiét (©), vagy esetleg a bejegyzett üzleti védjegyét (®) keressük? 

A megfelelő kódok: &copy; és &reg; . A bejegyzetlen védjegy (TM) pedig 

az &trade; kóddal csalogatható elő. 

A HTML, illetve az XHTML nyelv egy különleges kódot, egy úgynevezen karakterkódot 

vagy karakteregyedet (character entity) használ az olyan különleges karakterek 

megjelenitésére, mint a© és az®. A karakterkódokat az & jellel kell kezdenünk, és 

pontosvesszővel kell zárnunk. A 6.1. táblázatban megtaláljuk a leggyakrabban használt 

karakterkódokat, bár a HTML ennél lényegesen többet ismer. 

A táblázatban szerepe l a "kisebb, mint", a "nagyobb, mint", az idézőjel és az & karakter 

kódja is. Ha ezeket a karaktereket szeretnénk egy weboldalon használni, akkor 

a kódjaikkal kell őket helyenesítenünk, különben a böngésző HTML-parancsként fogja 

értelmezi őket. 

A 6.3. példában és a 6.3. ábrán számos, a 6.1. táblázatban szereplő jelet mutatunk be 

használat közben. 

6.3. példa A külö11/eges karakterek kódolása 

<?xrnl version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 



981 Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>Punctuation Lines</title> 

</head> 

<body> 

<P> 

Q: What should you do when a British banker picks a fight 

with you?<br /> 

A: &pound; some &cent;&cent; into him. 

<hr /> 

Q: What do you call it when a judge takes part of a law 

off the books?<br /> 

A: &sect; violence. 

<hr /> 

Q: What did the football coach get from the loeker room 

vending machine in the middle of the game?<br /> 

A: A &fracl4; back at &fracl2; time. 

<hr /> 

Q: How hot did it get when the police detective interrogated 

the mathematician?<br /> 

A: x&sup3;&deg; 

<hr /> 

Q: What does a punctilious plagiarist do?<br /> 

A: &copy; 

<hr /> 

</p> 

</body> 

</html> 

l4l Punctvation ünes · Mozdla Firefox 

[ft fdit �lftV HQtory ioobn�trics Ioois tldp 

--� C � ' ,--h ttp-o//-www-.y o_u_•do -m-, i-o.<-om/-.."-,.-,., -. h tm-1 �-�-
D �. - -

Q: Wbal should you do,,,".. a British bank""pkks afigbt with yau? 

A:.fsomenintobim.. 

Q: What do you call it whena judge takes part of a law offthe books? 

A: § .;o�em:e. 

Q: What did the footbaD coach get from the k>c.ker room vending maclUne in the middle of the game? 

A:. A Ih back at � time. 

Q: How hot did it get wben the poice dd.ectn'e interragaled the matbemarician? 

A: x" 

Q: Wbal does a ptJDctilious plagiarist do? 

A: O 

Done 

6.3. ábra 
A 6.3. példa eredményeként megjelenő weboldal így néz majd ki a legtöbb böngészőben 
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Összefoglalás 
Ezen az órán megtanultuk, hogyan írhatunk félkövér vagy dőlt betűs szöveget, hogyan 

helyezhetjük a szöveget felső vagy alsó indexbe, és miként szúrhatunk be különleges 

karaktereket és ékezetes betűket. Láttuk, hogy az előzetesen formázott, egyenlő széles

ségű karakterekből álló szövegek hasábjait hogyan rendezhetjük egymás alá, és azt is, 

hogy miként állítható be egy weboldal bármely szövegrészletének mérete, színe és 

betűtípusa. 

A 6.2. táblázat az órán tárgyalt elemeket és jellemzőket foglalja össze. Ne feledjük, 

hogy minden HTML-elem szerepel a "B" függelékben is. 

6.2. táblézat A 6. órán tárgyalt HIML-elemek és -jellemzők 

Elem/Jellemző 

<em> ... </em> 

<strong> ... </strong> 

<b> ... </b> 

<i> ... </i> 

<tt> ... </tt> 

<pre> ... </pre> 

<big> ... </big> 

<small> ... </small> 

<sub> ... </sub> 

<sup> ... <l sup> 

Jellemzők 

style="font-family:betútípus" 

style="font-size:méret" 

style="color:szín" 

Leírás 

Nyomatékosítás (rendszerint dőlt betu). 

Erősebb nyomatékosítás (rendszerint félkövér 

betu). 

Félkövér szöveg. 

Dőlt betűs szöveg. 

Egyenlő szélességű karakterek (írógépbetűk). 

Előformázott szöveg (megőrzi a sortöréseket 

és a szóközök számát; rendszerint egyenlő 

szélességű karakterekkel jelenik meg). 

A szokásosnál némileg nagyobb szöveg. 

A szokásosnál némileg kisebb szöveg. 

Alsó index. 

Felső index. 

A betúK:észlet (betűtípus) neve, például Arial 

(használható a <P>, a <hl>, a <h2>, a <h3> stb. 

elemekben is). 

A betű mérete. Megadható a small, a medium 

és a large, valamint az x- small (nagyon 

kicsi), és az x-large (nagyon nagy) stb. érték. 

Beállítható a pontban mért méret megadásával 

is (például12pt). 

A szöveg színét változtatja meg. 
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Kérdezz-felelek 

K: Hogyan tudhatom meg egy a gépemre telepített betűtípus pontos nevét? 

V: Windows, illetve Macintosh operációs rendszeren nyissuk meg a Vezérlőpultot 
(Control Panel), és kattintsunk a betűtípusok mappájára (Fonts). A Windows 
Vista-felhasználóknak lehet, hogy a Vezérlőpult beállítását "Ciassic V iew"-ra 
(Klasszikus nézet) kell változtatniuk. Amikor a font- family stílusszabályban 
adjuk meg a betűtípus nevét, figyeljünk a név pontos beírására -bár megje
gyeznénk, hogy a nagy kezdőbetűkre nem kell figyelnünk, erre nem érzékeny 
a beállítás. 

K: Miként írhatunk egy weboldalra az európaitól eltérő, például japán, arah vagy 

kínai betűkkel? 

V: Először is, azoknak a felbasználóknak, akik el szeretnék olvasni az ilyen betűkkel 
írt szövegeket, telepíteniük kell a megfelelő nyelvi betűtípusokat, majd a böngé
szőjükben be kell állítaniuk ezeknek a betűknek a használatát A jelekhez tartozó 
számkódokat az egyes nyelvi betűkészletekben a Windows Character Map 
(Karaktertábla) nevű programjával - más operációs rendszeren pedig valamilyen 
hasonló célú programmal -nézhetjük meg. A Character Map a Start, Ali 

Programs, Accessories, System Tools (Start, Minden program, Kellékek, Rendszer
eszközök) menüből érhető el. Ha például a 214-es számú karakterre van szüksé
günk, akkor a weboldal fájljában az &214; bejegyzést kell megadnunk. Ha nem 
találjuk a Character Map alkalmazást, nyissuk meg az operációs rendszer beépí
tett súgóját, és ott keressük meg a program pontos helyét. 

Ha csak rövid üzeneteket szeretnénk elhelyezni valamilyen ázsiai nyelven (mondjuk 
azt, hogy "Beszélünk tamil nyelven, hívjon bátran!), akkor a legokosabb, ha azt grafika
ként, egy képen helyezzük el. Így minden felhasználó elolvashatja a mondanivalónkat, 
még akkor is, ha a böngészője elsődleges nyelve az angol. Persze a különleges betűket 
tartalmazó grafika elkészítéséhez is valószínűleg le kell töltenünk az operációs rendszer 
megfelelő nyelvi csomagját. Ismét csak azt mondhatjuk, hogy a pontos teendőket 
a rendszerünk súgójában találjuk meg. 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Hogyan hozható létre olyan bekezdés, amelyben az első három szó félkövér, ha 

a <b>, illetve <strong> elem helyett inkább stílusszabályt használunk? 

2. Hogyan ábrázolható a víz kémiai képlete? 

3. Hogyan jeleníthető meg egy weboldalon a"© 2009, Webwonks Inc." felirat? 

Válaszok 

1. Használjuk az alábbi kódot: 
<P><span style="font-weight: bold">First three words</span> 
are bold.</p> 

2. Használjuk a H<sub>2</sub>O formát. 

3. Az alábbi jelölések valamelyikével: 
&copy; 2009, Webwonks Inc. 
&#169; 2009, Webwonks Inc. 

Gyakorlatok 

• Alkalmazzuk a fejezetben megismert karakterszintű formázási beállításokat 

blokkszintű elemekre (például: <p>, <div>, <ul> és <li>) is. Próbálkozzunk 

az elemek egymásba ágyazásával - így fogunk ráérezni arra, hogy a stílusok 

hatása miként érvényesül a tartalmi hierarchia egyes szintjein. 



7. ÓRA 

Információk megjelenítése 
táblázatok segítségével 

A lecke tartalma: 

• Egyszerű táblázat létrehozása 

• Táblázat méretének beállítása 

• A tartalom igazítása és átívelése a táblázaton belül 

Ezen az órán megtanuljuk, hogyan hozhatunk létre egy weboldalon a sorba rendezhető 

adatok térközeit, elrendezését és kinézetét szabályozó HTML-táblázat. Bár a CSS haszná

latával is elérhető hasonló eredmény, vannak esetek, amikor az információ megjeleníté

sének határozottan egy táblázat a legmegfelelőbb módja. Megtapasztaljuk, hogy a táblá

zatok mennyire hasznosak tudnak lenni, ha sarokba, illetve oszlopokba rendezhető 

adatokat kell megjeleníteni. Elmagyarázzuk, hogy a weboldalak tervezői a múltban 

miként használtak táblázatokat az oldalak elrendezésének tárolására, és azt is, hogy ez 

sok esetben miért nem okos döntés. Mielőtt azonban belekezdenénk az órába, annyit 

rögzítsünk magunkban, hogy a táblázat nem egyéb, mint függőleges oszlopokba és 

vízszintes sorokba rendezett adatok együttese. 
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Önálló feladat 

A tartalom táblázatos megjelenftése 

A fejezet olvasása során gondolkodjunk el arról, hogy a szöveges tartalom táblázaná 
alalútása miként válhat egy weboldal előnyére. Íme néhány megszívlelendő tanács: 

• A táblázatok a legnyilvánvalóbban kimutatások- például nevek és számok több 
oszlopra kiterjedő listája - rendezett megjelenítésére alkalmasak. 

• Minclen olyan alkalommal használhatunk táblázatokat, amikor több szövegosz
lopra vagy egymás mellé kerülő képekre van szükség. 

Az óra példái alapján készítsünk saját táblázatot egy weboldalunkra. A fejezet végén 
található gyakorlatok részletes tanácsokkal szalgálnak ehhez. 

------------------

Egyszerű táblázat létrehozása 

Van néhány stílustulajdonság, amellyel igen pontosan állítható be a táblázatok 

szegélye. Beállítható például a szegély vastagsága (a border-wid th tulajdonság

gal), formája (a border-style tulajdonsággall és a színe (a border-color 

tulajdonsággal). Ezek a tulajdonságok remekül működnek, de a táblázat minden 

egyes eleménél meg kell adnunk őket, és ez még akkor sem pihentető, ha a sarok, 

illetve cellák formázását ess-osztályokkal végezzük. 

A táblázatokban az információt sorokba rendezzük, és minden sorban több önálló 
cella is lehet. A táblázatok kialakítását a <table> (táblázat) címkével kezeljük, és 
a végükre természetesen a < 1 t ab le> címke kerül. Ha szegélyt is szeretnénk rajzoitatni 
a táblázatunknak, akkor a szegély szélességét a border (szegély) címke használatával 
adhatjuk meg, képpontban kifejezve. A O, illetve none érték azt jelzi, hogy a táblázat 
szegélye láthatatlan marad - akkor is ez a helyzet, ha a border jellemzőt elhagyjuk -, 
ami például akkor jöhet jól, ha az adott táblázattal az oldal elrendezésének kialalútását 
végezzük. 

Ha a <table> címke a helyére került, a következő szükséges címke a <tr> lesz. 
A <tr> elem a táblázat egy sorát (table row) alalútja ki. Egy sorba legalább egy cella 
kerül, és az utolsó cellát követi a so1t lezáró </tr> címke. Az egyes cellák létrehozására 
a <td> elemet (table data) használjuk. Maga az információ a <td> és a <ltd> címke 
közé kerül. A cella az a téglalap alakú terület, amely bármilyen szöveget, képet és 
HTML-elemet tartalmazhat. Ha egy sorban több cella is található, akkor kialakulnak 
a táblázat oszlopai is. 
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A táblázatok kialakítása során még egy alapvető elemet használunk. A <th> elem 

pontosan úgy működik, mint a <td>, annyi különbséggel, hogy a táblázat címsorát és -

oszlopát jelezzük vele (table heading- táblázatcím). A legtöbb webböngésző a <th> 

elemmel kialakított cellák tartalmát félkövér, középre igazított betűkkel jeleníti meg. 

Annyi cellát hozunk létre, amennyit kedvünk tartja, de a táblázat minden sorában pon

tosan annyi cellának kell lennie, mint a többiben. A 7.1. példa HTML-kódja mindössze 

az eddig említett négy táblázatcímke használatával alakít ki egy egyszerű táblázatot. 

A 7.1. ábrán a kód alapján rajzolt táblázat látható, úgy, ahogy az egy webböngészőben 

megjelenik. 

7.1. példa Táblázat kialakítása a <table>, a <tr>, a <td> és a <th> elemmel 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org /TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll. dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Baseball Standings</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Baseball Standings</hl> 

<table> 

<tr> 

<th>Team</th> 

<th>W</th> 

<th>L</th> 

<th>GB</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>Los Angeles Dodgers</td> 

<td>62</td> 

<td>38</td> 

<td>-</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>San Francisco Giants</td> 

<td>54</td> 

<td>46</td> 

<td>8.0</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Colorado Rockies</td> 

<td>54</td> 

<td>46</td> 

<td>8.0</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td>Arizona Diamondbacks</td> 

<td>43</td> 

<td>58</td> 

<td>l9.5</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>San Diego Padres</td> 

<td>39</td> 

<td>62</td> 

<td>23.5</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Ha több szóközt teszünk a szavak és a címkék közé, a HTML figyelmen kívül hagyja 

azokat. Mindazonáltal könnyebben olvasható - és így kevesebb időpocsékoló hibát 

tartalmazó- táblázat készíthető, ha a 7.1. példában is látható módon behúzzuk 

a <tr> és a <td> címkéket. 

• �U St.ndings- Mozilla Mn!follt ., l!i]  l:l 

H 

l . c � 
'=" 

. ) �/-.yourdomam.coml�mpi.Sal»e.htm_l _ .. _ . 

l Baseball Standings 

Team 
Los Angeles Dodgo:s 
San F raocisco Giants 
Color-ado Roclcies 

W L GB 
62 38 •• 

54468.0 
54 46 8.0 

Arizona Diamoodbadcs 43 58 19.5 
San Diego Pa<kes 39 62 23.5 

Ilon< 

7.1. ábra 

1 
l 

..:-

A 7.1. példa alapján kialakuló táblázat hat sorból és négy oszlopból áll 

A példatáblázatunk egy baseball-bajnokság állását tartalmazza. Az információ éppen 

táblázatba - sorokba és oszlopokba - kívánkozik, bár az eredmény kicsit fapados. 

Az óra folyamán azonban megtudjuk, hogyan dobhatjuk fel egy kicsit a táblázatainkat 

A táblázat címsorában a csapat nevét (Teams), a nyert (W- wins) és vesztett (L
losses) találkozókat, illetve a vezető csapattól való lemaradást mutató jelzőszámot 

(GB, Games Behind) tüntettük fel. 
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Bár a 7.1. példában semmilyen formázást nem alkalmaztunk, az egyes cellák szövegét 

nyugodtan formázhatjuk. Megjegyeznénk azonban, hogy az egyes cellákban használt 

formázások és HTML-címkék a többi cellában nem érvényesülnek. A táblázaton kívül 

érvényes címkék nem fejtik ki a hatásukat a táblázat belsejében. Nézzük például 

a következő táblázatot: 

<p style="font-weight:bold"> 

<table> 

<tr> 

<td style="font-style:italic">hello</td> 

<td>there</td> 

</tr> 

</table> 

</p> 

A fenti példában a táblázat körül érvényes <p> címke segítségével mutattuk be, hogy 

a táblázatok belsejében nem jut érvényre a táblázaton kívül megadott címkék hatása. 

A "there" szó sem félkövér, sem dőlt nem lesz, ugyanis rá sem a táblázaton kívül 

megadott font-weight: bold, sem az előző cellába írt font-style: itali c formázás 

nem hat. A példában lévő 
"

hello" szó természetesen dőlt betűvel íródik ki. 

Ha a "hello" és a 
"

there" szót félkövérrel szeretnénk írni, az alábbiak szerint kell 

megváltoztatnunk a kódot: 

<table style="font-weight:b old"> 

<tr> 

<td style="font-style:italic">hello</td> 

<td>there</td> 

</tr> 

</table 

A fenti példa mindkét szava félkövér, a "hello" szó ráadásul dőlt is. A formázásokat 

természetesen nem kötelező a <table> elemben, az egész táblázatra érvényesen meg

adni. A font -weight: bold formázást az egyes cellákra külön-külön is alkalmazhatjuk. 

Az, hogy rninden kívánt cellánál megadjuk a style=" font-weight :bold" bejegyzést, 

vagy a stíluslapon hozunk létre egy osztályt, és a cellákban csak 

a class=" osztálynév" bejegyzést adjuk meg, már csak rajtunk múlik. 

T á b lázat méretének beállítása 

Ha a táblázat szélességét nem adjuk meg, a táblázat, illetve az egyes cellák olyan 

szélesek lesznek, hogy a megadott tartalom elférjen bennük. Dönthetünk azonban 

a táblázat pontos méretének beállítása mellett is: ilyenkor a <table> elemben meg kell 

adnunk a width (szélesség), illetve a height (magasság) jellemzőt. Az egyes cellák 

szélessége és magassága is beállítható, ilyenkor a width, illetve a height jellemzőt 
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az adott <td> elemben kell elhelyeznünk A width és a height jellemző értéke 

képpontban vagy százalékban adható meg. Az alábbi kód például egy ötszáz képpont 

széles és négyszáz képpont magas táblázatot hoz létre: 

<table style="width:500px; height:400px"> 

Az a helyzet, hogy a HTML nyelvben is találunk wid th és height jellemzőt. 

Ezek mostanra, az XHTML megjelenésével elavultak, de más weboldaltervezők 

kódjában még találkozhatunk velük. A böngészők ezeket a jellemzőket is feldolgozzák, 

de helyettük érdemes inkább a width és a height stílustulajdonságot használnunk, 

ugyanis így teszünk eleget az XHTML kívánalmainak. 

Ha azt szeretnénk, hogy a táblázatunk teljes szélességéből az első cella húsz, 

a második pedig nyolcvan százalékban részesüljön, az alábbi kódot kell írnunk: 

<table style="width:lOO%"> 

<tr> 

<td style="width:20%">skinny cell</td> 

<td style="width:80%">fat cell</td> 

</tr> 

</table> 

Figyeljük meg, hogy a táblázat szélességét lOOo/o-ban adtuk meg - így biztosítható, hogy 

a táblázat kitöltse a böngészőablak teljes szélességét. Ha a pontos, képpontban vett 

méret helyett százalékban adjuk meg az értékeket, a táblázat automatikusan akkora 

lesz, hogy kitöltse a böngészőablakot, ugyanakkor megmarad az esztétikai egyensúly is, 

esetünkben úgy, hogy az első cella a táblázat teljes szélességének húsz, a második 

pedig a nyolcvan százalékára terjed ki. 

A 7.2. példában a 7.1. példából származó egyszerű táblázatot alakítottuk át, pontosan 

beállítva a cellák szélességét. 

• BasebaD St.ndiogs - Mcwll.l Firefax l= 181 

..• 

j· g-: c � � http://www.yourdoma•n.conVtablecdlwicfths.html 

Baseball Standings 

Team w L GB 

• Los Angdes Dodgen 62 38 --

- San Francisco Giants 54 46 8.0 

• Colorado RodOO S4 46 8.0 

.Arizooa iJ;amoodbadc.s 43 58 19.5 

ll San Diego Padres 39 62 23.5 

Done 

ll l 

..... :J 

� 

7.2. ábra 
A 7.2. példa HTML-kódja 

hatsoros és ötoszlopos táblázatot 

hoz létre, pontosan megadva 

az egyes oszlopok szélességét 
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7.2. példa Táblázatcellák szélességé1zek megadása 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html x:mlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" x:ml:lang="en"> 

<head> 

<title>Baseball Standings</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Baseball Standings</hl> 

<table> 

<tr> 

<th style="width:35px;"></th> 

<th style="width:175px;">Team</th> 

<th style="width:25px;">W</th> 

<th style="width:25px;">L</th> 

<th style="width:25px;">GB</th> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="losangeles.gif" alt="Los Angeles 

Dodgers" /></td> 

<td>Los Angeles Dodgers</td> 

<td>62</td> 

<td>38</td> 

<td>-</td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="sanfrancisco.gif" alt="San Francisco 

Giants" /><ltd> 

<td>San Francisco Giants</td> 

<td>54</td> 

<td>46</td> 

<td>B.O</td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="colorado.gif" alt="Colorado 

Rockies" /></td> 

<td>Colorado Rockies</td> 

<td>54</td> 

<td>46</td> 

<td>8.0</td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img src="arizona.gif" alt="Arizona 

Diamondbacks" /></td> 

<td>Arizona Diamondbacks</td> 

<td>43</td> 

<td>58</td> 

<td>19.5</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td><img src="sandiego.gif" alt="San Diego Padres" /><ltd> 

<td>San Diego Padres</td> 

<td>39</td> 

<td>62</td> 

<td>23.5</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

A 7.1. és a 7.2. példa között két különbséget találunk. Az első, hogy a 7.2. példában 

elhelyeztünk egy ú jabb oszlopot, amelynek-bár az első sorában továbbra is 

a <th></th> címkepárt használjuk-nincs címsora. Az új oszlop a második sorától 

kezdve a hatodikig egy-egy képet tartalmaz, mégpedig az <img /> elemekben. 

A második különbség az, hogy a 7.2. példában az első sor minden <th> elemének 

szélességét egy-egy pontosan megadott értékű stílustulajdonság segítségével állítottuk 

be. Az első oszlop szélességének értéke 35 px (pixel, azaz képpont), a másodiké 

175 px, a harmadik, negyedik és ötödik oszlopé pedig 25 px. 

Figyeljük meg azt is, hogy a második sortól kezdve nem adjuk meg a cellák- a <td> 

elemek -szélességét. Az oszlopszélességet elég az első sorban megadnunk, a többi sor 

cellái ugyanis ugyanannak a táblázatnak a részei, ezért az első sorban megadott széles

séget veszik fel. Más formázás megadása esetén - mondjuk a betűméret vagy betűszín 

beállításakor-azonban újra és újra meg kell adnunk a beállítást minden hasonlóan 

formázni kívánt résznéL 

T artalom igazítása és átívelés e a táblázaton belül 

Minden, amit egy táblázatcellába helyezünk, alapértelmezés szerint balra, függőlegesen 

pedig középre igazodik. A 7.1. és a 7.2. ábrán ezt az alapértelmezett igazírást figyelhet

jük meg. Természetesen magunk is elvégezhetjük az igazítást, mind vízszintesen, rnind 

függőlegesen-mégpedig a text-align és a vertical-align stílustulajdonságokkal. 

Ezeket az igazításért felelős tulajdonságokat minden <tr>, <td> és <th> elemben 

megadhatjuk A <tr> elemben megadott igazítás az egész sorra érvényes. A táblázat 

méretétől függően jelentős időt takaríthatunk meg, ha a sorok, és nem a cellák szintjén 

adjuk meg az igazírást végző jellemzőket. 

A 7.3. példában olvasható HTML-kódban kombináljuk a szövegigazítási lehetőségeket: 

az egyes sorokban megadjuk az alapértelmezett igazítást, de egy-egy cella esetében 

felülbíráljuk azt. A 7.3. ábrán a 7.3. példa kódjának eredményeként kialakuló 

weboldalt láthatjuk. 
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Íme néhány elterjedtebb a vertical-align stílustulajdonság lehetséges értékei közül: 
top (fent), middle (középen), bottom (lent), text-top (a szöveg tetejére), text

bottom (a szöveg aljára), illetve baseline (betűvonalhoz igazítás). A tulajdonság felso
rolt értékeivel igen rugalmasan végezhetjük a cellák tartalmának függőleges igazítását. 

7 .3. példa Igazítás, valamint térk6z6k, szegé(yek és háttérszí11ek beállítása a táblázatokba t! 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<bead> 

<title>Things to Fear</title> 

</bead> 

<body> 

<hl>Things to Fear</hl> 

<table border="2" cellpadding="4" cellspacing="2" 

width="lOO%"> 

<tr style="background-color:red;color:white"> 

<th colspan="2">Description</th> 

<th>Size</th> 

<th>Weight</th> 

<th>Speed</th> 

</tr> 

<tr style="vertical-align:top"> 

<td><img src="handgun.gif" alt=".38 Special"/></td> 

<td style="font-size: 14px;font-weight:bold; 

vertical-align:middle;text-align:center">.38 Special</td> 

<td>Five-inch barrel.</td> 

<td>Twenty ounces.</td> 

<td>Six rounds in four seconds.</td> 

</tr> 

<tr style="vertical-align:top"> 

<td><img src="rhino.gif" alt="Rhinoceros" 1></td> 

<td style="font-size: 14px;font-weight:bold; 

vertical-align:middle;text-align:center">Rhinoceros</td> 

<td>Twelve feet, horn to tail.</td> 

<td>Up to two tons.</td> 

<td>Thirty-five miles per hour in bursts.</td> 

</tr> 

<tr style="vertical-align:top"> 

<td><img src="axeman.gif" alt="Broad Axe" /></td> 

<td style="font-size: 14px;font-weight:bold; 

vertical-align:middle;text-align:center">Broad Axe</td> 

<td>Thirty-inch blade.</td> 

<td>Twelve pounds.</td> 

<td>Sixty miles per hour on impact.</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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A 7.3. példa HTML-kódja az igazítási stílusok és a colspan jellemző használatát szem/élteti 

A 7.3. ábra tetején egyetlen cella- a "Description" szót tartalmazó- két oszlopot ível át. 

Ez a cellához tartozó <th> elemben elhelyezett colspan (oszlopátívelés) jellemző hatá

sa. Ahogy már bizonyára rájöttünk, a rowspan (sorátívelés) jellemző is létezik- ezzel 

a jellemzővel az adható meg, ha egy cellának több sornyi magasságot kell átfognia. 

Amikor több oszlopon, illetve soron átívelő celláink vannak, néha nehéz megoldani, 

hogy a sorok és oszlopok ne keveredjenek össze. Gyakran a legkisebb hiba felborít

hatja az egész táblázat szerkezetét. Sok időt és fejfájást spórolhatunk meg, ha előbb 

papíron felvázoljuk a táblázatot, és csak utána kezdünk hozzá a HTML nyelvű meg-

valósításához. 

A2 átívelés (spanrung) annyit tesz, hogy egy cellát több sor, illetve oszlop nagyságúra 

nyújtunk. A colspan jellemző hatására a cella több oszlop szélességét, míg a rowspan 

jellemző hatására több sor magasságát veszi fel. 

Az átívelésen felül a "Description" rész második oszlopának celláiban olyan tulajdon

ságokat is megadtunk, amelyeknek a hatására a szöveg félkövér betűkkel íródik ki, 

valamint függőlegesen és vízszintesen is a cella közepére kerül. 
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Van pár olyan fogás a 7.3. példában, amit még nem magyaráztunk el. A teljes táblázat, 

illetve a táblázat egyes cellái számára is megadható saját, a weboldal hátterétől külön

böző háttér. Ha hátteret szeretnénk megadni, akkor a <table>, a <tr>, a <td>, illetve 

a <th> elemben a background-color (háttérszín), illetve a background- image 

(háttérkép) stílustulajdonságot kell megadnunk, pontosan úgy, ahogy a <body> elem 

esetében (lásd a 9. órát). Például, ha az egész táblázat háttérszínét sárgára kívánjuk 

állítani, akkor a <table style="background-color:yellow"> vagy a vele egyértéklí 

<table style= "background-color: #FFFFOO ">elemet kell megadnunk. 

A 7.3. példában háttérszínt csak a felső sor kapott: a sor cellái a vörös hátterüket 

a <tr style= "background-color: red; color :white"> elemnek köszönhetik. 

A color (szín) stílustulajdonság hatására pedig a sorban lévő szöveg fehér lesz. 

A background-color tulajdonsághoz hasonló a példában nem szereplő 

background-image tulajdonság. Ez utóbbit a táblázat háttérképének megadására 

használjuk. Ha a leaves. gif képet szeretnénk háttérként beállítani, akkor a <table 

style= "background-image :url ( leaves. gif)"> elemet kell használnunk. Figyeljük 

meg, hogy a képfájl neve zárójelbe kerül, elé pedig az url szót írjuk- ebből tudja 

a tulajdonság, hogy most a képfájl helye következik. 

.� 
� 

Bár az XHTML engedélyezi a cellpadding és a cellspacing jellemző haszná

latát, padding, illetve border-spacing néven megtaláljuk a két tulajdonság 

CSS-beli megfelelőjét is. A használatukról bővebb információkat és példákat 

egyaránt a .,B" függelékben olvashatunk. 

A táblázatok profi kezelése nem merül ki a stílustulajdonságok használatában. Ahogy 

a 7.3. példából kiderül, a cellpadding és a cellspacing jellemzővel a táblázat 

szegélye mentén lévő üres hely nagysága szabályozható. A cellspacing jellemző 

a szegélyek és a cellák közötti helyet, a cellpadding pedig a cella tartalmát körülvevő 

üres hely méretét adja meg képpontban kifejezve. Ha a cellpadding jellemző értékét 

O-ra állítjuk, akkor a cellák tartalma olyan közel kerül a szegélyhez, amennyire csak 

lehetséges- akár hozzá is érhet. A cellpadding és a cellspacing jellemzővel jól 

szabályozható a táblázat egészének kinézete. 

Oldalelrendezés kialakítása táblázatokkal 

Az óra elején már jeleztük, hogy a weboldaltervezők nem csak sorokba rendezhető in

formációk megjelenítésére használják a táblázatokat, hanem a weboldalak elrendezését 

is szokás -volt- táblázatokkal kialakítani. Más webtervezők forráskódjait tanulmányoz

va mind a mai napig sok táblázatos elrendezést találunk. A módszer elterjedésének oka 

az volt, hogy az 1990-es évek közepe és a 2000-es évek eleje között a böngészők meg

lehetősen eltérőerr támogatták a CSS-t, a táblázatokat viszont minden böngésző lényegé

ben azonos módon jelenítette meg, így aztán a weboldaltervezők inkább egy táblázatra 
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alapozták az oldal elrendezését, mert így tudták elérni, hogy minden böngésző egyfor

mán jelenítse meg az oldalt. Mindazonáltal most, hogy a CSS-t minden jelentősebb bön

gésző viszonylag egyformán értelmezi, a webtervezőket már semmi nem tántoríthatja el 

attól, hogy a szabványokon alapuló ajánlásokat követve ne használjanak táblázatokat 

az oldalelrendezések kialakításához. 

A World Wide Web Consortium (W3C) - a Világháló jövőjét átlátni hivatott szabványal

kotó testület- nem a táblázatokat, hanem a stíluslapokat tekinti az oldalelrendezés 

eszközeinek. A stíluslapok lényegesen sokrétűbben használhaták a táblázatoknál

ezért foglalkozik ez a könyv is lényegében csak a CSS-se! megvalósított oldalelrende

zéssel. 

Lássunk pár komolyabb indokot arra nézve, hogy miért ne használjunk táblázatokat 

a weboldalak elrendezésének megvalósításakor: 

• A táblázatok összemossák a megjelenítést a tartalommal. - A CSS és a szabvá

nyoknak megfelelő weboldaltervek egyik előnye, hogy a megjelenés elválaszt

ható a tartalomtó!. 
• A táblázatok szükségtelenül bonyolítják a weboldal későbbi átalakítását. -

Ha egy táblázaton alapuló webhely elrendezésén változtatni szeretnénk, akkor 

a webhely minden oldalát át kell írnunk (kivéve ha egy bonyolult dinamikus 

kialakítású oldalról beszélünk - ilyenkor viszont a dinamikus tartalmat előállító 

részben kell mindent átírnunk). 
• A táblázatok megnehezítik az akadálymentesítést. - A  képernyőolvasó programok 

a táblázatban táblázatba kíváokozó tartalomra számítanak, és megpróbálják 

a weboldalt ennek megfelelően felolvasni. 
• A táblázatok bajossá teszik az oldalak mobileszközön történő megjelenítését. -

A táblázaton alapuló elrendezések általában nem elég rugalmasak ahhoz, hogy 

a kis képernyőkhöz igazadhassanak (lásd a 19. órát). 

Ezzel még csak néhányat említettünk a táblázatok használatán alapuló weboldaltervezés 

árkai közül. A felmerülő problémák részletesebb elemzése a Miért butaság a táblázatos 

szerkezet? cím ű, a h t tp: l /www. hotdesign. com/ seybold/hungarian/ weboldalon 

megtekinthető népszerlí bemutatóban olvasható. 

Összefoglalás 
Ezen az órán megtanultuk, hogyan szervezhetünk szöveget és képeket sorokból és 

oszlopokból álló táblázatokká. Megismertük a táblázatok létrehozását szolgáló három 

alapvető elemet, valamint jónéhány, ezekben az elemekben használható, a táblázat 

igazítását, térközeit és kinézetét szabályozó jellemzőt és stílust. Megtudtuk azt is, hogy 

a táblázatok együtt, egymásba ágyazva is használhatók, ami tovább bővíti az elrende

zési lehetőségek körét. 
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A 7.1. táblázat a mai órán tárgyalt elemeket és jellemzőket foglalja össze. 

7 . 1 . táblázat A 7. órán tárgyalt HTML-elemek és 1ellemzők 

Elem/Jellemző 

<table> ... </table> 

Jellemzők 

border="szélesség" 

cellspacing=·" térköz" 

cellpadding= "belső margó" 

style="width:szélesség" 

style="height:magasság" 

style="background-color:szín" 

style="background-image: 

url (kép_elérési_útja)" 

Elem 

<tr> ... </tr> 

Jellemzők 

Leírás 

Táblázatot hoz létre. A táblázat belsejében 

korlátlan számú sor (<tr> elem) kaphat 

helyet. 

A táblázat szegélyének vastagságát adja 

meg képpontban kifejezve. 

A border=" O", vagy a border jellemző 

elhagyása a szegélyeket láthatatlanná te

szi. 

A táblázat cellái között lévő térközt adja 

meg, képpontban. 

A táblázat celláinak határa és a cellában 

lévő tartalom közötti térközt adja meg, 

képpontban. 

A táblázat szélességét adja meg az olda

lon. Képpontban és az oldal százalékos 

arányában kifejezve egyaránt megadható. 

A táblázat magasságát adja meg az olda

lon. Képpontban és az oldal százalékos 

arányában kifejezve egyaránt megadható. 

A táblázat és a külön beállított háttérszín

nel nem bíró cellák háttérszínét adja meg. 

A táblázat és a külön beállított háttérképpel 

nem bíró cellák háttérképét adja meg 

(ha háttérszínt is megadtunk, akkor a kép 

átlátszó részein a háttérszín Játszódik). 

A táblázat egy sorát adja meg; legalább 

egy cellát (<td> elemet) tartalmaz. 

style="text-align: igazítás" A cellák tartalmának vízszintes igazírását 

adja meg az adott soron belül. Lehetséges 

értékei: left (balra), right (jobbra) és 

center (középre). 

style="vertical-align: igazítás" A cellák tartalmának függőleges igazírását 

adja meg az adott soron belül. Elterjed

tebb értékei: top (fent), rniddle (közé

pen) és bot tom (lent). 
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7.1. táblázat A 7. órán tárgyalt HTML-elemek és -jellemzők (jo�ytatás) 

Elem/Jellemző 

style="background-color:szin" 

style="background-image: 

url (kép_elérési_útja)" 

Elem 

<td>. o .</td> 

<th>. o .</th> 

Jellemzők 

style="text-align:igazitás" 

style="vertical-align:igazitás" 

rowspan="sorok_száma" 

colspan="oszlopok száma" 

style="width:szélesség" 

style="height:magasság" 

style="background-color:szin" 

style="background-image: 

url (kép_elérési_útja)" 

Kérdezz-felelek 

Leírás 

A sor cellái közül a külön beállított háttér

színnel nem bíró cellák háttérszínét adja 

meg. 

A sor cellái közül a külön beállított, saját 

háttérképpel nem bíró cellák háttérképét 

adja meg. 

Egy táblázatcellát határoz meg. 

Egy táblázatfejléc-cellát ad meg. 

A cellák tartalmának vízszintes igazírását ha

tározza meg. Lehetséges értékei: left (bal

ra), right (jobbra) és center (középre). 

A cellák tartalmának függőleges igazírását 

adja meg. Elterjedtebb értékei: top (fent), 

middle (középen) és bottom (lent). 

Megadja, hogy hány soron íveljen át a cella. 

Megadja, hogy hány oszlopon íveljen át 

a cella. 

A cellaoszlop szélességét adja meg. Kép

pontban és az oldal százalékos arányában 

kifejezve egyaránt megadható. 

A cellasor magasságát adja meg. Képpont

ban és az oldal százalékos arányában ki

fejezve egyaránt megadható. 

A cella háttérszínét adja meg. 

A háttérkép, amit a cellában meg kívánunk 

jeleníteni. 

K: Készítettem egy nagy táblázatot. Amikor betöltöm az oldalt, sokáig üres marad 

az oldal, és semmi nem látszik. Miért kell várakozni? 

V: Az összetett táblázatoknál beletelik némi időbe, amíg megjelennek a képernyőn, 

me1t a böngészőnek még az előtt kell mindent kisilabizálnia, hogy a táblázatot 

akár részben megjelenítené. A sebesség némileg növelhető, ha a táblázat minden 

képét ellátjuk width és height jellemzőveL A width jellemző használata 

a <table> és a <td> elemekben is jótékony hatású. 



7. óra • lnfonnációk megjelenítésa táblázatok segftségéve1f117 

K: Lehetséges táblázatokat egymásba ágyazni? 

V: Igen, egy táblázat celláiban elhelyezhetők további táblázatok. Megemlítenénk 

azonban, hogy az egymásba ágyazott táblázatok - főleg a nagyobbak - lassan 

töltődnek be, és a megjelenítésük is időigényes. Mielőtt egymásba ágyazott táblá

zatot készítenénk, gondoljuk végig, hogy az oldalon megjeleníteni kívánt tarta

lom nem formázható-e CSS használatávaL Lehet, hogy a könyv végigolvasását 

megelőzően nem tudunk minden kétséget kizáróan válaszolni erre a kérdésre, de 

íme egy kis segítség: a kérdésre a legtöbb esetben igenlő válasz adható. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Hogyan hozhatunk létre egy egyszerű, két sorból és két oszlopból álló, 

alapértelmezett szegéllyel határolt táblázatot? 

2. Az előző kérdést folytatva: hogyan választhatjuk el a táblázat celláit 30 képpontos 

térközzel a szegélytől? 

3. Hogyan festhetjük az előző két kérdés táblázatának bal felső celláját zöldre, 

a jobb felsőt pirosra, a bal alsót sárgára, a jobb alsót pedig kékre? 

Válaszok 

1. Használjuk az alábbi HTML-kódot: 
ctable border="l"> 

<tr> 

<td>Top left ... </td> 

<td>Top right ... </td> 

e/tr> 

<tr> 

ctd>Bottom left ... </td> 

<td>Bottom left ... </td> 

</tr> 

</table> 

2. A <table> elemet kell a cellspacing=" 30" jellemzővel bővítenünk. 

3. A bal felső ctd> elembe írjuk be, hogy style="background-color:green", 

a jobb felsóbe azt, hogy style="background-color:red", a bal alsóba, hogy 

style= "background-color :yellow", végül a jobb alsóba azt, hogy 

style="background-color:blue". 
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Gyakorlatok 

• Van a webhelyünknek olyan oldala, ahol a látogatók esetleg szívesen olvasnák 

lista, illetve táblázat formájában az információkat? Hozzunk létre egy táblázatot 

a sorokba rendezhető információk megjelenítésére. Minden oszlopnak legyen 

saját címsora-vagy akár saját grafikája. A mai órán megismert lehetőségek 

közül kísérletezzünk az igazírások különféle típusaival, illetve a térközökkel. 
• Gyakran találkozunk váltakozó színű sorokból álló táblázatokkal, ahol az egyik 

sor mondjuk szürke, a következő pedig fehér hátterű. Egy táblázat sorait azért 

lehet érdemes váltakozó színűvé tenni, mert így első pillantásra is könnyebben 

azonosítja a szemünk az egyes sorokat. Készítsünk egy váltakozó színű sorokból 

álló táblázatot - szükség esetén a szöveg színe is váltakozzon. Bár a színekről 

szóló 9. óra még előttünk áll, már elegendő tudással rendelkezünk ahhoz, hogy 

bele merjünk fogni a feladatba. 



8. ÓRA 

Külső és belső hivatkozások 

használata 

A lecke tartalma: 

• Horgonyhivatkozások használata 

• Hivatkozás a webhely egyik oldaláról egy másikra 

• Hivatkozás külső tartalomra 

• Hivatkozás elektronikus levélcímekre 

• Ablakok megcélzása hivatkozásokkal 

• A hivatkozások formázása CSS-stílusokkal 

Az eddigiekben megtanultuk, hogyan készíthetünk a HTML-elemek segítségével egysze

rű weboldalakat Ebben a pillanatban azonban ezek a tartalomdarabkák szigetekként 

úsznak a semmiben, nem kapcsolódva egyéb oldalakhoz (megjegyeznénk, hogy ez sem 

teljesen igaz, hiszen a 4. órán becsempésztünk a kódba néhány oldalhivatkozást). Ah

hoz, hogy munkánkból "valódi" webes tartalom váljék, valahogy össze kell kapcsol

nunk az Internet többi részével - de legalábbis a saját vagy céges webhelyünk egyéb ol

dalaival. 
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Ezen az órán bemutatjuk, hogyan hozhatunk létre hivatkozásokat a saját dokumentuma
inkon belül, és hogyan hivatkozhatunk más dokumentumokra. Emellett megtanuljuk 
azt is, hogyan lássuk el stílusokkal a hivatkozásainkat- így az alapértelmezett kék színű, 
aláhúzott szöveg helyett nekünk tetsző megjelenést kaphatunk. 

Webcímek használata 

A webhelyünk tartalmának tárolására a legegyszeruób módszer, ha minden fájlt egyetlen 
mappában gyűjtünk össze. Ha így áll a helyzet, az egyes fájlokra könnyen hivatkozha
tunk, csak runtessük fel a nevüket az <a> elem href jellemzőjében. 

Mielőtt nekikezdenénk a munkának, érdemes felfrissítenünk arra vonatkozó isme

reteinket, hogy hová helyezzük a fájljainkat a kiszolgálón, és miként kezeljük őket, 

ha több könyvtárat is alkalmazunk. Minderre nagy szükségünk lesz, amikor 

a webdokumentumainkban hivatkozásokat adunk meg. Lapozzunk hát vissza 

a 2. órához, ott is A fájlok helye a webkisza/gá/ón című részhez. 

jellemzőnek (attribute) azokat az elemekhez mellékelt kiegészítő adatokat nevezzük, 
amelyek tovább árnyalják az elem feladatát. Így például az <a> elem href jellemzője 
annak az oldalnak a címét adja meg, amelyre hivatkazunk 

Ha egy maroknyinál több oldalunk van, illetve szeretnénk némi szerkezetet adni 
a webhelyünknek, érdemes könyvtárakba (vagy ha jobban tetszik, mappákba) rendez
ni azokat, amelyeknek a neve tükrözi a tartalmukat. Így például a képek egy images 

(képek) nevű könyvtárba kerülhetnek, a cég adatai az about (rólunk) nevezetuóe, és 
így tovább. 

Akárhogy is rendezzük el a dokumentumainkat a webkiszolgálón, relatív címeket 
mindig használhatunk, amelyek éppen elegendőek ahhoz, hogy egy weboldalról 
elérjünk egy másikat. A relatív cím (viszonyított cím) egy weboldaltól egy másikig 
vezető útvonalat ad meg, ellentétben a teljes (vagy abszolút) internetcímmel. 

Ha visszaemlékszünk a 2. órán tanultakra, tudhatjuk, hogy a webkiszolgáló dokumen
tumgyökere a webes tartalom legfelső szintű könyvrárát jelenti. A webcímekben ezt 
a könyvtárat a perjel (!) azonosítja, és ez a jel szaigál az alacsonyabb szintű könyvtárak 
elválasztására is az útvonalon, valahogy így: 

!könyvtár/alkönyvtár/al-alkönyvtár 

A HTML-kódban mindig az egyszerű perjelet ( 1) használjuk a könyvtárak neveinek 

elválasztására, így feledkezzünk el a Windowsban megszakott fordított perjel ( \) 

alkalmazásáról. Igaz tehát, hogy a Weben minden előre mutat- még a perjelek is! 
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Tételezzük fel, hogy egy zoo. html nevű oldalt hozunk létre a dokumentumgyökérben, 
és a kódjában el szeretnénk helyezni egy-egy hivatkozást az elephants alkönyvtár 
african. html és asi an. html nevű fájljára. A hivatkozások kódja így fest: 

ca href="lelephantslafrican.html">Learn about African elephants.cla> 

ca href="lelephantslasian.html">Learn about Asian elephants.cla> 

Az itt szereplő címek a gyökérhez viszonyított címek, ugyanis nem szerepel bennük 
a teljes tartománynév, ugyanakkor a viszonyítási alapjuk a perjellel megjelenített 
dokumentumgyökér. 

A hagyományos relatív címek használatánál elhagyhatjuk a kezdő pe�elet. Így a hivat
kozások címét a böngésző az adott fájl könyvtárához képest értelmezi - ez lehet 
a dokumentumgyökér, de lehet ennek bármilyen szintű alkönyvtára is: 

ca href="elephantslafrican.html">Learn about African elephants.cla> 

ca href="elephantslasian.html">Learn about Asian elephants.cla> 

Az e lephant alkönyvtár african. html és asi an. html fájljai az alábbi módon 
hivatkozhatnak viszont a zoo. html főoldalra: 

ca href="http:llwww.yourdoman.comlzoo.html">Return to the zoo.cla> 

ca href="lzoo.html">Return to the zoo.cla> 

ca href=" .. lzoo.html">Return to the zoo.cla> 

Az első kódsor abszolút hivatkozást takar. Ez esetben abszolút semmi kételyünk nem 
lehet arra nézve, hogy hová mutat a hivatkozás, hiszen a teljes URL előttünk áll, 
beleértve a tartománynevet is. A második esetben azonban egy gyökérhez viszonyított 
hivatkozást látunk. Itt az útvonal az éppen meglátogatott tartományhoz viszonyítva 
értendő, így nincs szükség arra, hogy megadjuk a protokoll típusát (például h t tp: l l), 

illetve a tartomány nevét (mint a www. tartomany. com) - a kezdeti perjel azonban ott 
van, jelezve, hogy a címer a dokumentumgyökérhez viszonyítva kell értelmeznünk. 

� 
A relatív (elephantslafrican. html) és az abszolút címzés 

(h t tp: l lwww. takeme2thezoo. comlelephantsl african. html) közötti 

döntésben a következő szabályhoz érdemes tartanunk magunkat: akkor használjunk 

relatív címeket, ha együtt tárolt tájlokra, például egy webhely összetevőire hivatko

zunk, míg az abszolút címzést akkor kell igénybe vennünk, ha olyan fájlokra hivatko

zunk, amelyek valahol másutt -egy másik számítógépen vagy lemezmeghajtón, 

illetve leggyakrabban az Internet egy másik helyén -találhatók. 

A harmadik hivatkozásban két pontot C .. ) láthatunk- ez az adott könyvtárat tartalmazó 
könyvtárra, vagyis a szülőkönyvtárra utal. Ha tehát két ponttal találkozunk egy elérési 
úton belül, gondolatban mindig lépjünk "egy szinttel feljebb". Ha a relatív hivatkozáso
kat egységes módon használjuk az oldalainkon, a hivatkozásokhoz hozzá sem kell 
nyúlnunk, ha a webhelyet egy másik könyvtárba, lemezmeghajtóra vagy 
webkiszolgálóra költöztetjük 
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A relatív címek szükség esetén meglehetősen bonyolult könyvtárszerkezeteket is 
átfoghatnak A kiterjedt webhelyek oldalainak rendszerezéséről és összekapcsolásáról 
bővebben a 23. órán lesz szó. 

Önálló feladat 

Remélhetőleg már magunk is készítettünk pár weboldalt az eddigi feladatok 
során. Az alábbiakban továbbmegyünk-létrehozunk néhány ú jabb oldalt, és 

össze is kapcsoljuk azokat: 

1. Határozzunk meg egy kezdőoldalt, amely a webhely bejárásának kiindulópontja
ként működik majd -valarnilyen formában az összes oldalunknak kapcsolódnia 
kell hozzá. Ha a korábbiakban már készítettünk magunkról, illetve a cégünkről 
szóló oldalt, lehet ez a nyitólap, de újat is létrehozhatunk, ha úgy látjuk jónak. 

2. Helyezzük el a kezdőoldalon az általunk korábban elkészített HTML-oldalak hi
vatkozásait (illetve helykitöltő sorokat azok számára, amelyeknek a létrehozását 
a későbbiekben tervezzük). Győződjünk meg arról, hogy a fájlnevek-beleértve 
a kis- és nagybetűk használatát-pontosan szerepeinek minden hivatkozásban. 

3. A kezdőoldalon kívül rninden más oldal tetején (vagy alján) helyezzünk el egy
egy hivatkozást, amely visszavisz a kezdőoldalra. Így a webhely bejárása jelentő
sen könnyebbé válik. 

4. Érdemes lehet hivatkomunk-akár a kezdőoldalról, akár egy külön ennek 
a célnak szentelt oldalról -a témánkhoz kapcsolódó, illetve érdekesnek tartott 
webhelyekre. Gyakran előfordul, hogy a webhelyek tulajdonosai a barátaik 
webhelyeit is feltüntetik e hivatkozások sorában. A cégeknek azonban körülte
kintően kell eljárniuk ezekkel a hivatkozásokkal, nehogy túl gyorsan más 
webhelyekre irányítsák a reménybeli ügyfeleiket 

Oldalon belüli hivatkozások horgonyokkal 

Az <a> elem (tag) -amely a webes hivatkozások megjelenítéséért felel -az "anchor" 

(horgony) szóból kapta a nevét, ami arra utal, hogy az oldal egy meghatározott helyét 
jelölhetjük meg vele. A könyvünkben eddig látott példákban mindössze annyit mutat
tunk be, hogy miként használhatjuk az <a> elemet arra, hogy valahová máshová vigyük 
a látogatót. Ezzel azonban még nem fedtük fel a benne rejlő lehetőségek teljes körét. 
Lássuk hát, miként alkalmazhatunk horgonyhivatkozásokat, amelyek egyazon oldal 
különböző részeit kapcsolják össze. 
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Oldalhelyek megjelölése horgonyokkal 

Az <a> elem lehetővé teszi, hogy egy oldal pontjait horgonyként jelöljük meg, és így 

olyan hivatkozásokat hozzunk létre, amelyek ezekre a pontokra mutatnak. A 8.1. pél

dában, amelyet egy kicsit később mutatunk be, a gyakorlatban is láthatjuk mindezt. 

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan is működnek ezek a hivatkozások, kukkantsunk bele 

a kódba, és vizsgáljuk meg a sorrendben első <a> elemet: 

<a id="top"></a> 

Amikor az <a> elemet hivatkozásként használjuk, a href jellemzővel adjuk meg a kí

vánt címet. Vagyis az <a href> elemre rákattinthatunk, míg az <a id> elem egy ilyen 

kattintás célállomásaként szerepel. Példánkban az <a> elem meghatároz egy cél pontot, 

de ezúttal nem jön létre hivatkozás- itt mindössze nevet adunk annak a pontnak, ahol 

ez a címke megjelenik. A záró < 1 a> címkére szükség van, mint ahogy arra is, hogy 

az id jellemzővel megadott név egyedi legyen, az elem belsejében azonban nem feltét

lenül kell tartalmat elhelyeznünk. 

� 
A HTML régebbi változataiban az id helyett a name jellemző volt használatos. 

A HTML újabb változatai, valamint az XHTML lemondtak a name használatáróL 

így itt az id jellemző szerepel. 

Hivatkozás horgonyokra 

A 8.1. példában egy webhelyet láthatunk különféle horgonyokkal egyetlen oldalon 

belül. Vegyük szemügyre az utolsó <a> elemet: 

<a href="#top">Return to Index.</a> 

A # (kettőskereszt) jel azt jelöli, hogy a top szó egy névvel ellátott horgonyra hivatko

zik a dokumentumon belül, nem pedig egy másik oldalra. Ha a felhasználó a Return to 

Index (Vissza a tárgymutatóhoz) hivatkozásra kattint, a böngésző azt a részét jeleníti 

meg az oldalnak, amelyik az <a id=" top"> elemmel kezdődik. 

8.1. példa Horgonyok beállítása az <a> elem id jellemzőjével 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<! DOCTYPE html PUBLIC "-l /W3C/ /DTD XHTML 1.1/ /EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Alphabetical Shakespeare</title> 

</head> 
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<body> 

<hl><a id="top"></a>First Lines of Shakespearean Sonnets</hl> 

<p>Don't you just hate when you go a-courting, and you're down 

on one knee about to rattle off a totally romantic Shakespearean 

sonnet, and zap! You space it. <em>"Um ... It was, uh ... I think it 

started with a B ... "</em></p> 

<p>Well, appearest thou no longer the dork. Simply refer to this page, 

click on the first letter of the sonnet you want, and get an instant 

reminder of the first line to get you started. <em>"Beshrew that 

heart that makes my heart to groan ... "</em></p> 

<h2 style="text-align:center">Alphabetical Index</h2> 

<h 3 style="text-align:center"> 

<a href="#A">A</a> <a href="#B">B</a> 

<a href="#D">D</a> <a href="#E">E</a> 

<a href="#G">G</a> <a href="#H">H</a> 

<a href="liJ">J</a> <a href="liK">K</a> 

<a href="#M">M</a> <a href="liN">N</a> 

<a href="liP">P</a> <a href="liQ">Q</a> 

<a href="liS">S</a> <a href="liT">T</a> 

<a href="liV">V</a> <a href="liW">W</a> 

<a href="liY">Y</a> <a href="liZ">Z</a> 

</h3> 

<hr /> 

<h3><a id="A"></a>A</h3> 

<Ul> 

<a href="#C">C</a> 

<a href="#F">F</a> 

<a href="#I">I</a> 

<a href="liL">L</a> 

<a href="ll0">0</a> 

<a href="liR">R</a> 

<a href="liU">U</a> 

<a href="liX">X</a> 

<li>A woman's face with nature's own hand painted,</li> 

<li>Accuse me thus, that I have scanted all, </li> 

<li>Against my love shall be as I am now</li> 

<li>Against that time (if ever that time come) </li> 

<li>Ah wherefore with infection should he live, </li> 

<li>Alack what poverty my muse brings forth, </li> 

<li>Alas 'tis true, I have gone here and there, </li> 

<li>As a decrepit father takes delight, </li> 

<li>As an unperfect actor on the stage, </li> 

<li>As fast as thou shalt wane so fast thou grow'st, </li> 

</Ul> 

<p><a href="#top"><em>Return to Index.</em></a></p> 

<hr /> 

<!-- continue with the alphabet -> 

<h3><a id="Z"></a>Z</h3> 

<p>(No sonnets start with Z.)</p> 

<P><a href="#top"><em>Return to Index.</em></a></p> 

</body> 

</html> 

A 8.1. példa vége felé láthatunk egy sort az alábbi tartalommal: 

<!-- continue with the alphabet --> 

Ez a szöveg (amely egy HTML-megjegyzés) megjelenik ugyan a torráskódban, 

a böngészőablakban azonban nem. A megjegyzések használatáról bővebben 

a 23. órán lesz szó. 
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�� ti 
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Az <a> elem id jellemzőjében megadott horgonyneveket alfanumerikus karakterrel 

kell kezdenünk, de ha egyszerűen csak meg szeretnénk számozni a horgonyok azono

sítóit, akkor is írjunk a sorszámok elé némi szöveget (például photol, photo2 stb.). 

mert a böngészők elfogadják ugyan a csak számból álló azonosítókat, de ez 

az XHTML-szabvány szerint már nem érvényes kód. 

A 8.1. példa minden <a href> eleme egy-egy aláhúzott hivatkozást ad a megfelelő 

<a id> horgonyhoz-azaz adna, ha mindegyik horgonyt meghatároztuk volna. 

A példában ezért csak az A és a z hivatkozás működik, de ha úgy tartja kedvünk, 

a többit magunk is kitölthetjük Ha a 8.1. ábra Alphabetical Index (Betűrendes 

tárgymutató) felirata alatt a Z betűre kattintunk, a 8.2. ábrán látható oldalra jutunk. 

Miután megtanultuk, hogyan hivatkozzunk egy adott weboldal különböző részeire, 

most azt is láthatjuk majd, hogyan kapcsolhatunk össze különálló webes tartalmakat. 

� ---- - -
ti AlpNbetical ShaZpea� - Marilla Fwefox �@� 
file [cfrt �- � Bookm.lrb lools }jtip -

OD-
-

c � � http:/{www.yourdomain.�om/alph1Shlkespe•re..html --- .. -1 
. 

First Lines of Shakespearean Sonnets l Ooa't you just bate wbc:n you go a-courtiog. and you'ce do"''ll oo ooe kDce abom. to ratde atr a totaly romaotic: Shakespear� 

50IIlDet. and zap! You space iL "Um ... It was, uh. .. l titink il started.,..ith a B ... " 

Wel, appea<est lhcm oo loager Ibe dorlc. Sómply rcfer to tms page, click oa thefirst letter oftbe soaoet you"- and g<l an 

l � i:nstzml: rer:ninder- of the first lioe to get you started "Beshrflw that heart that ma/ccs my Mart to groan. .. " 

AJphabeticallndex 

�����fg�!J��M�Q�QB§IY���X� 

A 

• A woman's face wth �e·s 0\\'11 hand pairu:ed, 
• Accose me tbu.s, that l have scanted al. 
• Agaiost my len� shall be as I am oow 

• Agamst that bn>e ({ ever that bn>ecome) 
• Ah ""berd'"or-e witb infection sbould be Ir. -e. 
• Alodc what poverty my muse briogs forth. 
• A1as 'tis true, I have gooe here aDd thcre, 
• As a decrepól f3ther takes deligbt, 
• As an unped"ect actor co the stage. 

• As fast as tbou sbaJt. wane so fast tbou grow'st, 
-

Do .. 

8.1. ábra 

---

• 

! 

< 

--..,. ::.. 

A 8.1. példában látható <a id> elemek nem jelennek meg a képernyőn, míg az <a href> 

elemeket aláhúzott hivatkozásként látjuk 
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[ • Alphabebcal Shab:speare - Mozilla Füriox 

- - --

[D . c � http://www.yourdom•in.com/•lphashalcespeare..html 

�!!�.!!I;!: g!!! :!K !.M ri Q f Q B§. I!! Y .!Y� Y� 

A 

• A woman's face witb nature's o"'u ba:od paiol:ed, 

• Ac� me dms, that I ba-oe scanted al, 
• Against my lo\·e sbal bt: as l am oow 
o Agaiost that time (í over that time ccm<) 
• Ab "-bercfore '\\itb iafectioo sboukl be lin�. 
o Aladc M.at poverty my muse btings fortb, 

• Alas 'tis true. l have gooe bere and tberc, 
o As a deacp4 falber takes ddigbt. 
• As an uopofect actor oo. tbe stage, 
• As fast as tbou sbak wane so fast tbou grow'st.. 

bt11Tntolnda. 

z 

(No500Delsstart"ilbZ.) 

Rel11m to Index. 

""� 

8.2. ábra 

·= liil !l l 

-+ 
--

-

; 

• 

-

� 

A 8.1. ábrán látható oldalon a Z betűre kattintva az oldal megfelelő részéhez jutunk 

Hivatkozások a saját oldalaink között 

Amint azt az óra korábbi részében megtudhattuk, a href jellemző megadásakor nem 

kell feltétlenül feltüntetnünk a h t tp: 1 1 karakterláncot a címben, amennyiben a hivatko

zott tartalom a saját tartományunkon belül található (illetve ugyanazon a számítógépen, 

ha helyben tekintjük meg). Továbbá, ha egyazon tartomány vagy számítógép két fájlja 

között hozunk létre hivatkozást, a teljes webcím megadására sincs szükség. Sőt ha a két 

fájl ugyanabban a mappában találl1ató, elég csak a HTML-fájl nevét feltüntetni: 

<a href="pagetwo.html">Go to Page 2.</a> 

A 8.2. példában és a 8.3. ábrán egy fejtörő oldalát mutatjuk be, amelynek a megoldásait 

a 8.3. példában, illetve a 8.4. ábrán látható weboldal jeleníti meg. Ez utóbbi tartalmaz 

egy hivatkozást, amely visszavisz a fejtörő oldalára. Mivel a 8.2. példa egy vele azonos 

könyvtárban található fájira hivatkozik, a teljes cím helyett használhatjuk magát 

a fájlnevet 
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8.2. példa A history>qUiz.html fájl 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>History Quiz</title> 

</head> 

<body> 

<hl>History Quiz</hl> 

<p>Complete the follawing rhymes. (Example: William the Conquerar 

Played cruel tricks on the Saxons in ... ten sixty-six.)</p> 

<Ol> 

<li>Columbus sailed the ocean blue in ... </li> 

<li>The Spanish Armada met its fate in ... </li> 

<li>London burnt like rotten sticks in ... </li> 

</ol> 

<P style="text-align: center;font-weight: bold;"> 

<a href="historyanswers.html">Check Your Answers!</a> 

</p> 

</body> 

</html> 

8.3. példa A historyVlnswers.html oldal. amelyre a historyquiz.html himtkozik 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>History Quiz Answers</title> 

</head> 

<body> 

<hl>History Quiz Answers</hl> 

<Ol> 

<li> ... fourteen hundred and ninety-two.</li> 

<li> ... fifteen hundred and eighty eight.</li> 

<li> ... sixteen hundred and sixty-six.</li> 

</Ol> 

<P style="text-align: center;font-weight: bold;"> 

<a href="historyquiz.html">Return to the Questions</a> 

</p> 

</body> 

</html> 
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• Hlstcwy Qui:: - Moz& firefax \c=:�1liDI il l 
l ' 

h . c � � httrr.//-.yourdomain.com/histotyqua..htrru .. ·l 

History Quiz 
Camplele th< following rh)",.S. (E.umple: \\'ólliam th< Cooqu«or play«! aud lricks on th< Saxoos in. .. 
... siuy-six.) 

l. Columbus sailed the ocean bloe io.. .. 
2. The Span;sh Annada =t its fate in. .. 
3. London burnt lik:e roaen stick:s in. .. 

C�eck \'our Aaswers! 

--
-f:--Done 

8.3. ábra 
A historyquiz.html, amelynek a kódját a 8.2. példában láttuk, és amelyre a 83. példa 

hivatkozása utalt 

httP'J/ www .yourdomilin. com/historyanswtiS...=..cc"'"'..c.' 
__ _ T]_-+___,· 

History Quiz Answers 
l. .. fourtem bundred and ninety-two 
2. . . .fiftem bundred and .,;gbty .;gbt. 
3 . ... sixteco bundred and siuy-six. 

Retara to die Ouesrioa5 

toone _ _  _ 

8.4. ábra 
A 83. ábrán látható Check Your Answers! hivatkozás erre a válaszokat tartalmazó oldalra 

vezet, a Return to the Questions hivatkozás pedig visszavisz a 83. ábra oldalára 

Azzal, hogy teljes webcímek helyett fájlneveket használunk, rengeteg időt takarítha

tunk meg. Ennél is fontosabb azonban, hogy az oldalaink közötti hivatkozások mindig 

működőképesek maradnak, bárhová is helyezzük át a webhelyünket A hivatkozásokat 

így ellenőrizhetjük még a számítógépünk merevlemezén, majd ezután átmásolhatjuk 

a fájlokat egy webkiszolgálóra, CD-re, DVD-re vagy memóriakártyára, miközben nem 

kell aggódnunk amiatt, hogy a hivatkozások esetleg megszakadnak incs ebben 

semmi varázslat - núnden a weboldalak címeinek megfelelő használatán múlik. 
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Hivatkozás külső webes tartalomra 

A saját webhelyünkön belüli oldalakra és a külső webes tartalomra mutató hivatkozások 

között mindössze annyi a különbség, hogy az utóbbi esetben a teljes címet fel kell 

tüntetnünk, beleértve a h t tp: // előtagot, a tartománynevet, valamint a fájl teljes elérési 

útját (legyen szó HTML-, kép-, illetve multimédiafájlról, vagy bármi másról). 

Így ha valamelyik oldalunkról a Google keresőjére szeretnénk hivatkozni, ilyesfajta 

abszolút címzést kell használnunk az <a> elemben: 

<a href="http://www.google.com/">Go to Google</a> 

G:?; q 
ll� 

Ismeretes, hogy a legtöbb böngészőben nem okoz gondot, ha elhagyjuk a webcím 

elejéről a h t tp: // előtagot Ez a lazaság azonban a HTML-kódban nem elfogad

ható- az <a h ref> hivatkozásokban a teljes alakot kell megadnunk. 

Mindemellett az előzőekben tanultakat alkalmazva más oldalak névvel ellátott horgo

nyaira is hivatkozhatunk - ehhez nem kell feltétlenül ugyanazon az oldalon lennünk. 

Mindössze annyit kell tennünk, hogy a cím, illetve a fájlnév után egy # jelet követően 

feltüntetjük a horgony nevét. A következő hivatkozás például egy photos nevű hor

gonyhoz visz az african. htmlnevezetű oldalon, amely a www . takeme2thezoo. com 

tartomány elephants könyvtárában található: 

<a href="http://www.takemetothezoo.com/elephants/african.html#photos"> 

Check out the African Elephant Photos!</a> 

Ha egy olyan oldalon helyezzük el ezt a hivatkozást, amely maga is 

a www . takeme2thezoo. com tartományban található (hiszen mi vagyunk a webhely 

fenntartói), a hivatkozás ilyen egyszerű alakot ölt: 

<a href="/elephants/african.html#photos">Check out the African Elephant 

Photos!</a> 

Amint azt a korábbiakban megtanultuk, a h t tp: // előtag és a tartománynév ilyen 

esetben elhagyható. 

�� 
ll 

l � 

Fontos, hogy a kettőskereszt jelet csak az <a href> elemekben használjuk- ha 

az <a id> elemekbe kerülnek, a hivatkozások elromlanak. 
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Hivatkozás elektronikus levélcímre 

Amellett, hogy weboldalakra és azok részeire hivatkozhatunk, az <a> elem lehetővé 

teszi azt is, hogy egy elektronikus levélcímet adjunk meg a href jellemzőben, ami 

egyszerű módot ad a látogatói visszajelzésre. Természetesen magunk is feltüntethetjük 

a levélcímet valahol, arra számítva, hogy a lelkesebb látogatók majd begépelik, de ez 

növeli a hibák lehetőségét. Ha ugyanakkor egyetlen kattintással lehetővé tesszük 

a levélküldést, még ettől a fáradságtól is megkíméljük a felhasználókat, és teljesen 

kiküszöböljük az elgpéelés eshetőségét. 

Egy elektronikus levélcímre mutató HTML-hivatkozás valahogy így fest: 

<a href="mailto:yourusername@yourdomain.com">Send me an email 

message.</a> 

A Send me an email message (Küldjön nekem elektronikus levelet) szöveg pontosan 

olyan alakban jelenik meg, mint más <a> hivatkozások. 

Ha azt szeretnénk, hogy a látogatóink számára láthatóvá is váljon az elektronikus 

levélcímünk (így feljegyezhetik, vagy az alapértelmezettől eltérő levelezőprogramban is 

felhasználhatják), a href jellemző me ll ett tüntessük fel az <a> és az <l a> címke közötti 

szövegben is: 

<a 

href="mailto:yourusername@yourdomain.com">yourusername@yourdomain.com</a> 

Ha a felhasználó egy ilyen hivatkozásra kattint, a legtöbb böngészőben egy ablakot kap, 

amelyben nyomban megírhatja a nekünk szánt üzenetét- ehhez a rendszer automatiku

san azt a levelezőprogramot nyitja meg, amelyet az illető használ. A hivatkozásban 

azonban mi is elhelyezhetünk előre megírt tartalmat mind a levél tárgyában, mind pedig 

a törzsében - ehhez csak használatba kell vennünk a mai lto hivatkozásban a subject 

és a body változókat. A változókat a levélcímtől egy kérdőjellel(?) választl1atjuk el, 

az egyes változókat az értéküktől egy egyenlőségjellel ( = ), végül pedig a változó-érték 

párokat az "és" jel (&) határolja. A "változó" és az "érték" fogalmát jelenleg nem szüksé

ges megértenünk, elég, ha látjuk, hogyan helyezhetünk el alapértelmezett tárgysort és 

törzsszöveget az előbbi példa hivatkozásában: 

<a href="mailto:author@somedomain.com?subject=Book Question&body= 

When is the next edition coming out?">author@somedomain.com</a> 

Ha a felhasználó erre a hivatkozásra kattint, a böngésző létrehoz egy elektronikus 

levelet, amelynek a címzettje az author@somedomain. com (szerzéli!Jtartomány.com) 

a tárgyában a Book Question (Kérdés a könyvvel kapcsolatban), a törzsében pedig 

a When is the next edi t ion coming out? (Mikor jelenik meg az új kiadás?) szöveg áll. 
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'if 
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Ha a levélben alapértelmezés szerint csak a tárgyat szeretnénk megadni, a törzset 

nem, egyszerűen hagyjuk ki az & jelet, a body változót, az egyenlőségjelet és 

a megadott szöveget, valahogy így: 

<a href="mailto:author@somedomain.com?subject= 

BookQuestion>author@somedomain.com</a> 

Mielőtt kitapétáznánk a weboldalainkat az e-mail címünkkel, álljon itt egy halk figyel
meztetés és egy apró fogás. Bizonyára nem ismeretlen előttünk a levélszemét (spam) 
fogalma, és talán az sem, hogy akik ezt a nyavalyát a felhasznáJók nyakába zúdítják, 
komoly címadatbázisokat építenek fel erre a célra, az egyik gyűjtési módszerük pedig 
éppen a weboldalak mailto hivatkozásainak "learatása

"
. 

Szerencsére van egy apró fogás, amellyel ezeknek a támadásoknak a nagy többségét 
kivédhetjük A módszer alapja, hogy a karakterek helyett karakterkódokat (karakter
egyedeket, character entity) használunk a címekben, amelyek becsapják a gyűjtögető 
programokat. Vegyük például a j cmeloni@grnail. com címer. Ha a betűket a karakter
kód-megfelelőikre cseréljük, a legtöbb levélcímgyűjtő programot leFázhatjuk. Az ASCII
kisbetűk kódjai &#97; -nél kezdődnek (ez az "a" betű kódja), és ábécésorrendben 
emelkednek. Így a "j" betű kódja &#106, a "c" betűé &#99, és így tovább. Ha az összes 
karaktert az ASCII-megfelelőjére cseréljük, ezt kapjuk: 

<a 

href="mailto:&#106;&#099;&#109;&#101;&#108;&#111;&#110;&#105;&#064;&#103; 

&#109;&#097;&#105;&#108;&#046;&#099;&#111;&#109;">Send me an email 

message.</a> 

Mivel a böngésző a karakterkódokat karakterként értelmezi, a végeredmény a megjele
nítés szempontjából az eredetivel megegyező lesz. Az automatikus levélcímgyűjtő 
prograrnak ugyanakkor az oldal HTML-kódját nézik, ami ez esetben meglehetősen 
kusza címer ad. Ha nem akarunk magunk bajlódni a webcímünk átalakításával, írjuk be 
egy keresőbe az "email address encoder" (levélcímkódoló) kifejezést, és biztosan 
találunk néhány, az Interneten elérhető szolgáltatást, amely elvégzi ezt helyettünk. 

\Q 
'if 

Bevett szokás a szerző e-mail címét minden oldal alján feltüntetni. Ezzel egyrészt 

megkönnyítjük a látogatóknak, hogy kapcsolatba lépjenek velünk, másrészt így 

az oldalak esetleges hibáiról is nagyobb eséllyel kapunk visszajelzést. Csak 

a karakterkódos fogás alkalmazására kell ügyelnünk, hiszen így kívül maradhatunk 

a címgyűjtögetők látókörén. 
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Hivatkozás megnyitása új böngészőablakban 

Megtanultuk hát, hogyan adjunk meg hivatkozásokat- legyen szó akár a webhelyünkön 
belülre, akár kívülre mutató hivatkozásokról -, de kihagytunk még egy hivatkozásfajtát, 
amely lehetővé teszi, hogy a kívánt weboldalt egy új ablakban nyissuk meg. 

Bizonyára hallottunk már az előugró ablakokról (pop-up window), amelyek többnyire 
valamilyen reklámot jelenítenek meg teljesen önműködően, a felhasználó hozzájárulá
sa nélkül. Vannak azonban helyzetek, amikor egy másik ablak megnyitása teljességgel 
indokolható. Ilyen lehet, ha egy kisebb, másodrendű böngészőablakban szeretnénk 
kiegészítő tájékoztatást adni úgy, hogy közben a felhasználó továbbra is láthassa 
az eredeti ablakot. Ez gyakran előfordul, ha egy animált bemutatóra, egy klipre vagy 
más multimédiás elemre kattintunk. Új ablak megnyitására akkor is szükség lehet, ha 
a webhelyünkön kívüli tartalmat szeretnénk megjeleníteni. 

Az új böngészőablak megnyitása - különösen ha teljes képernyős ablakról van szó -
még akkor is szembemegy bizonyos használhatósági és hozzáférhetőségi irányelvekkel, 
ha ezt a felhasználó tudtával tesszük. Korábban az új ablakok megnyitása többnyire 
az <a> elem target jellemzőjével történt - ez azonban már nem szerepel a szigorú 
XHTML 1.1 szabványban. 

Ugyanezt az eredményt az irányelvek követése mellett is elérhetjük, de ehhez szükség 
van némi JavaScript-kódra és más fejlettebb programozástechnikai módszerekre. 
Ezekről a 18. órán lesz szó, ahol megtanuljuk, hogyan jelenítsünk meg ablakokat 
a külső hivatkozásaink számára úgy, hogy a szabványoknak és a hozzáférhetéségi 
követelményeknek is megfeleljünk. 

Hivatkozások formázása CSS-stflusokkal 

Az oldalaink szöveges hivatkozásai alapértelmezés szerint kék betűkkel, aláhúzva 
jelennek meg. Talán észrevettük azt is, hogy a már meglátogatott hivatkozások színe 
liiára változik- ez is alapértelmezés. Ha azonban akár egy kis időt is eltöltöttünk 
az Interneten, láthattuk, hogy nem minden hivatkozás kék és lila -és ezért, úgy vélem, 
mindannyian hálásak lehetünk. Szerencsére némi CSS-kód és az <a> elem álosztályai
nak ismeretében mi is kiléphetünk az alapértelmezések unalmas világából. 

Szöveg helyett képeket is használhatunk hivatkozásként, csak helyezzük el a megfe

lelő <img />elemet a nyitó <a> és a záró <la> címke között. A hivatkozásként 

használt képekről bővebben a 11. órán lesz szó. 
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Az á/osztály olyan 
"
osztály", amely az elemek stílusát bizonyos körülmények között 

í�a le, amelyek megfelelhetnek például a felhasználó műveleteinek. Így például 
az <a> elem ismert álosztályai a link, a visi ted, a haver és az active. 

• Az a: link azt az állapotot írja le, amelyben a hivatkozást akkor látjuk, ha még 
nem kattintottunk rá. 

• Az a:visited arra az állapotra utal, amikor a hivatkozást már meglátogatták, és 
benne van a böngésző memóriájában. 

• Az a: haver arra az állapotra utal, amikor a felhasználó éppen a hivatkozás felett 
áll az egérmutatóval (de még nem kattintott rá). 

• Az a: act i ve azt határozza meg, hogy miként kell megjeleníteni a hivatkozást, 
ha a felhasználó rákattintott a hivatkozásra, de még nem engedte fel az egér
gombot. 

Tegyük fel, hogy az alábbi stílusokkal szeretnénk egy hivatkozást létrehozni: 

• Félkövér, Verdana betűtípussal (aláhúzás, vagyis "díszítés" nélkül) 
• V ilágoskék alapszínnel 
• A hivatkozás színe változzon vörösre, ha a felhasználó fölé viszi az egérmutatót, 

vagy rákattint 
• A meglátogatott hivatkozás betűszíne legyen szürke 

Mindennek a következő stíluslap-bejegyzések felelnek meg: 

a { 

font-family: Verdana, sans-serif; 

font-weight: bold; 

text-decoration: none; 

a:link { 

color: #6479AO; 

a:visited { 

color: #CCCCCC; 

a:hover { 

color: #E03A3E; 

a:acti ve { 

color: #E03A3E; 

.� 
� 

A színeket a példában tizenhatos számrendszerű (hexadecimális) értékekkel 

adtuk meg- erről bővebben a 9. órán lesz szó. 
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Mivel a példában szereplő hivatkozás az állapotától függetlenül félkövér (és nem 

aláhúzott) Verdana betűkkel jelenik meg, ezt a három tulajdonságot feltüntethetjük 

az a választó bejegyzésében. Az álosztályok azonban a betűszín tekintetében eltérnek 

egymástól, ezért ezt a szabályt külön-külön fel kell tüntetnünk mindegyiküknél. 

Az álosztály örökli a szülője szabályait-hacsak felül nem írja azokat. Következéskép

pen a példa összes álosztályában félkövér, nem aláhúzott Verdana betűtípus szerepel. 

Ha azonban az alábbi szabályt alkalmaztuk volna a hover álosztálynál, a szöveg Cornic 

Sans betűtípussal jelenne meg, amikor a felhasználó fölé viszi az egérmutatót (persze 

csak akkor, ha a betűtípus elérhető a számítógépén): 

a:hover { 

font-family: "Comic Sans MS"; 

color: #E03A3E; 

Emellett, mivel az act i ve és a hover álosztályok ugyanazt a betűszínt alkalrnazzák, 

egyesíthetjük a stíluslap-bejegyzéseiket: 

a:hover, a:active { 

color: #E03A3E; 

A 8.4. példában összerakjuk az eddigi kódrészleteket-az így kapott oldalon, amelyet 

a 8.5. ábrán láthatunk, az álosztályok az általunk választott stílusokkal jelennek meg. 

8.4. példa Himtkozások álosztá�vainakformázása stílusokkal 
--------------------�� 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Sample Link Style</title> 

<style type="text/css"> 

a { 

font-family: Verdana, sans-serif; 

font-weight: bold; 

text-decoration: none; 

a:link { 

color: #6479AO; 

a:visited 

color: #CCCCCC; 

a:hover, a:active { 

color: #FFOOOO; 
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</style> 

</head> 

<body> 

<hl>Sample Link Style</hl> 

<P><a href="simplelinkstyle.html">The first time you see me, I 

should be a light blue, bold, non-underlined link in the Verdana 

font</a>.</p> 

</body> 

</html> 

li Sample unk Styl< • Mani!. Fi<efox 

� 

i� @ll tl_J 

J [rn- C & F htty//www.yourciotNin.somlsamplelinkstyle.html � • l 

Sample Link Style 

The first time vou see me, I should be a light blue, bold, 

non-undertined link in the Verdana font. 

Ilon< � 

8.5. ábra 
A hivatkozások megjelenését 

stílusokkal szabá�yozhatjuk 

Ha megtekintjük a kapott oldalt egy böngészőben, láthatjuk, hogy a hivatkozás valóban 

világoskék, félkövér, nem aláhúzott Verdana betűkkel jelenik meg. Ha fölé visszük 

az egérmutatót, majd rákattintunk, és nem engedjük fel az egérgombot, a szöveg színe 

vörösre vált. V égül, ha a kattintás után felengedjük az egérgombot, a böngésző egysze

rűen újra betölti az oldalt, hiszen a hivatkozás ugyanerre a fájira mutat. A cím azonban 

bekerül a böngésző memóriájába, így már látogatott hivatkozásként jelenik meg - a kék 

helyett szürke betűkkel. 

A CSS segítségével széles körben módosíthatjuk a hivatkozásaink szövegtulajdonságait. 

Megváltoztathatjuk a betűtípusr, a betűméretet, a betűvastagságot, a díszítést, és így 

tovább. Az is előfordulhat, hogy többféle hivatkozásstílust is szeretnénk használni 

ugyanazon az oldalon belül. Ilyenkor osztályokat hozhatunk létre- nem kell magunkat 

az <a> elem egyetlen stíluskészletére korlátoznunk Az alábbiakban egy faoterlink 

nevíí osztály stílusait mutatjuk be, amelyek a lábléc hivatkozásainak csinosítására 

születtek: 

a.footerlink 

font-family: Verdana, sans-serif; 

font-weight: bold; 

font-size: 75%; 

text-decoration: none; 
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a.footerlink:link, a.footerlink:visited 

color: #6479AO; 

a.footerlink:hover, a.footerlink:active 

color: #E03A3E; 

Amint a példában is láthatjuk, ilyenkor a választó neve (a) után egy pont áll, ezt követi 

az osztály neve (footerlink), egy kettőspont, végül pedig az álosztály neve: 

választó.osztály:álosztály 

a.footerlink:hover 

Tekintsük át a B függeléket, így képet kaphatunk arról, hogy rnilyen stílusokat is 

alkalmazhatunk a hivatkozásokra. 

Összefoglalás 
Az <a> elem teszi a hiperszöveget "hiperré"- a segítségével teremtünk kapcsolatot 

más weboldalakkal vagy az adott oldal horgonyaivaL Ezen az órán megtanultuk, 

hogyan hozhatunk létre egyszerű hivatkozásokat más oldalakra a relatív vagy abszolút 

címük megadásávaL 

Ha a webhelyünkön kívüli oldalakra hivatkozunk, fontos, hogy a kivánt oldal teljes 

címét felruntessük az <a href> elemben. Ha ugyanakkor a saját oldalaink között 

teremtünk kapcsolatot, elég a fájlnév és a megfelelő elérési út [eltüntetése. 

Megtanultuk azt is, hogyan határozhatunk meg névvel ellátott horgonyokat egy weboldal 

szerkezetében, és hogyan hivatkozhatunk rájuk. Megtudtuk, hogy a hivatkozásokban 

elektronikus levélcímet is elhelyezhetünk, amivel megkönnyíthetjük, hogy a látogatóink 

visszajelzést küldjenek nekünk. Kitértünk arra is, rniként rejthetjük el az e-mail címünket 

a levélszemét-küldők elől, az óra végén pedig szót ejtettünk arról, hogyan határozhatjuk 

meg a hivatkozások megjelenését CSS-stílusok segítségéveL 

Az <a> elemről tanultakat a 8.1. táblázatban foglaljuk össze. 
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8.1. táblázat A 8. ónín megismert mML-elemek és jellemzőik 

Elem/jellemző Leírás 

<a> ... </ a> 

Jellemzők 

A href jellemzővel alkalmazva hivatkozást kapunk a megadott 

weboldalra vagy horgonyra, rnig az id jellemzővel egy horgonyt 

kapunk, amelyre hivatkozhatunk 

href="cím" 

id=11névll 

A hivatkozott dokumentum vagy horgony címe. 

A dokumentumban található horgony neve (azonosítója). 

Kérdezz-felelek 

K: Mi történik, ha egy olyan weboldalra hivatkazunk valahol az Interneten, 

amelyet a gazdája később töröl vagy áthelyez? 

V: Nos, ez attól függ, hogyan állította be az illető a webkiszolgálóját Többnyire 

a "Page not found" (Az oldal nem található) üzenetet vagy valami hasonlót 

kapunk. Persze ilyenkor sincs komolyabb gond, hiszen a böngésző Vissza 

gombjával visszajuthatunk a kiindulási oldalra. Webhelyünk fenntartójaként 

komoly felelősségünk van abban, hogy rendszeresen futtassunk valamilyen 

hivatkozásellenőrző programot, hogy meggyőződjünk róla, hogy mind a belső, 

mind a külső hivatkozásaink rendben vannak. Ilyen szaigáitatás például 

a h t tp: l /val idator. w 3. org l checklink címen található Link Checker. 

K: A webhelyem egyik belső hivatkozása az otthoni számítógépemen tökéletesen 

működik, de ha Jelteszem az oldalakat az Internetre, hibát észle/ek. 

Mi történhetett? 

V: A leggyakrabban a következő problémák valamelyike áll a háttérben: 
• A kis- és nagybetűk hibás használata. Windows rendszerű gépeken, ha 

a MyFile. html fájira az <a href= "myfile. html" >kóddal hivatkozunk, 

semmilyen probléma nem jelentkezik, a legtöbb webkiszolgálón azonban 

a hivatkozást az <a href= "MyFile. html" >alakban kell megadnunk 

(de módosíthatjuk a MyFile. html nevét is). A problémát súlyosbítja, hogy 

egyes szövegszerkesztők és fájlátviteli prograrnak a megkérdezésünk nélkül 

módosítják a kis- és nagybetűket. A legjobb, ha megmaradunk a csupa 

kisbetűs fájlneveknéL 

• Szóközök a fáj/nevekben. A legtöbb webkiszolgáló nem engedi meg 

a szóközöket tartalmazó fájlnevek használatár. Soha ne adjuk egy oldalnak 

a my page. html nevet- használjuk helyette a mypage. html vagy 

a my _page. html változatot (utóbbi esetben aláhúzást alkalmazva a szóköz 

helyett). 
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• Helyi abszolút címek. Ha valamilyen rejtélyes okból helyi abszolút címmel 
(például: c: \mywebsi te \news. html) hivatkazunk egy fájlra, a hivatkozás 
az Interneten nem fog működni. A helyi abszolút címek használata rninden 
körülmények között ellenjavallt; a megjelenésük többnyire annak tudható be, 
hogy egy az oldal tesztelése közben használt átmeneti hivatkozás véletlenül 
bent maradt a kódban. Ügyeljünk tehát arra, hogy az ilyen hivatkozásokat 
kigyornláljuk, mielőtt feltöltenénk a webhelyünket az Internetre. 

K: Alkalmazhatjuk egyetlen hivatkozásan belül a h re f és az i d jellemzőt? 

Ha igen, miért tennénk? 

V: Igen, és ezzel némi gépeléstől kímélhetjük meg magunkat, ha amúgy is egymás 
mellett állna egy hivatkozás és egy horgony. Általában azonban a zavar elkerülé
se végett érdemes az <a href> és az <a id> elemeket külön kezelnünk, hiszen 
igen eltérő szerepet játszanak a HTML-dokumentumokban. 

K: Mi történik, ha véletlenül elÍ1juk egy horgony nevét, vagy elfelejtjük kitenni elé 

a# jelet? 

V: Ha olyan horgonyra hivatkozunk, amely nincs jelen az oldalon, illetve elírjuk 
a nevét, a hivatkozás az oldal tetejére visz. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít11at
juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 
a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Általános iskolai legjobb barátunk ráakadt a webhelyünkre az Interneten, és sze
retne velünk hivatkozást cserélni. Hogyan helyeznénk el valamelyik oldalunkon 
hivatkozást a www . supercheapsui ts. com/ -billybob/ címen található 
webhelyére? 

2. Milyen HTML-kóddal érhetnénk el, hogy ha egy látogatónk a lap tetején 
az "About the Authors" (A szerzőkről) szavakra kattint, átugorjon a szerzők 
bemutatására, amely az oldal egy másik részén található? 

3. Ha az e-mail címünk a bon@ so ir. com, hogy alakíthatjuk át a "goodnight 
greeting" szöveget hivatkozássá, amelyre kattintva a látogatóink üzenetet 
küldhetnek nekünk? 
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Válaszok 

1. Helyezzük el az alábbi kódot az oldalon: 

<a href="http://www.supercheapsuits.com/-billybob/">Billy Bob's 

site</ a> 

2. Írjuk a következő kóds01t az oldal tetejére: 

<a href="#credits">About the Authors</a> 

Ezt pedig a szerzők bemutatása elé: 

<a id="credits"></a> 

3. Helyezzük el ezt a kódot az oldalunkon: 

Send me a <a href="mailto:bon@soir.com">goodnight greeting</a>! 

Gyakorlatok 

• Készítsünk HTML-oldalt, amely a kedvenc webhelyeink formázott listáját tartal
mazza. Ha egyesek megvannak a könyvjelzőink között is, látogassuk meg őket, 
és másoljuk ki a címüket a böngésző címmezőjéből. 

• Ha korábban készítettünk már oldalakat egy webhely számára, most nézzük át 
őket újra, és keressük meg azokat a helyeket, ahol érdemes lenne megadnunk 
a lehetőséget a látogatóknak, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. Tüntessük fel 
ezeken a helyeken az elektronikus levélcímünket. Ne feledjük, a kapcsolatfelvé
tel és a visszajelzés lehetőségeiből sosem elég - különösen ha üzleti vállalkozást 
működtetünk. 



9. ÓRA 

A színek használata 

A lecke tartalma: 

• Hogyan válasszunk színeket a webhelyünkhöz' 
• A színek viselkedése a Weben 
• Hexadecimális színkódok használata 
• A háttér, a szöveg és a szegélyek színének beállítása CSS-stílusok segítségével 

Az eddigiekben bemutatott weboldalak mindegyikében fehér hátteret és fekete betűket 

láttunk. Ez persze nem alapkövetelmény, annyit azonban bizton megállapíthatunk, 

hogy az Interneten a leggyakrabban olyan oldalakat találunk, amelyek világos háttéren 

sötét színnel jelenítik meg a szöveget. A színválasztás fogásainak bemutatása után 

megtanuljuk, mikor használhatunk színeket, miként válasszuk ki őket, és hogyan adjuk 

meg egy oldal különböző elemeinek színét. 
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A színválasztás fogásai 

Arra semmiképpen sem vállalkozhatunk, hogy megmondjuk, melyik webhelyhez 
milyen színek illenek, abban azonban segíthetünk, hogy milyen elveket tartsunk szem 
előtt a választásnáL A használt színek komoly hatással lehetnek a látogatóinkra, így ha 
például egy e-kereskedelmi oldalt üzemeltetünk, érdemes olyan színösszeállítást alkal
mazni, amely valósággal csábítja a látogatókat a termékkínálatunk megtekintésére és 
így a vásárlásra is. Fontos, hogy a színeket körültekintően és kellő ernpáriával használ
juk. Hogy jön ide az empátia? Nos, ne feledjük, hogy a Világháló nemzetközi közösség, 
amelyben a színek értelmezése változó lehet. Japánban például nagyon népszerű 
a rózsaszín, ugyanakkor Kelet-Európában komoly elutasítással viszonyulnak hozzá. 
Ehhez hasonlóan lehet, hogy Amerikában egyértelműen "zöldhasúak" a bankók, de 
a legtöbb ország bankjegyei a szivárvány rninden színében pompáznak, így ott 
a "pénz színe" kifejezés értelmetlen. 

A kulturálisan érzékeny színválasztás mellett érdemes az alábbi tanácsokat is 
megfogadnunk: 

• Használjunk természetes színválasztékot. Ez nem azt jelenti, hogy a földszí
nekhez kell ragaszkodnunk, mindössze arra utal, hogy célszerű olyan színeket 
alkalmaznunk, amelyekkel az ember séta közben is találkozik - tartózkodjunk 
a rikító színektől, amelyek fárasztják a szemet. 

• Alkalmazzunk szűkehh színkészletet. Nincs szükség 15 különböző színre ahhoz, 
hogy elérjük, amit szeretnénk. Sőt ha a weboldalunk szövege és ábrái 15 külön
böző színben jelennek meg, érdemes lehet újra átgondolni, hogy rnit is szeret
nénk valójában üzenni a látogatóknak Összpontosítsunk három-négy főbb 
színre és néhány kiegészítő árnyalatra - többet semmiképp se használjunk. 

• Vegyük figyelembe a látogatók koreloszlását. Mivel ezt magunk nem tudjuk 
szabályozni, jobb, ha egy mindenki számára elfogadható középutat keresünk. 
A fiatalok körében népszerű élénk színek lehet, hogy az idősebbek között már 
nem aratnak akkora tetszést, de hasonló eltérések lehetnek a férfiak és nők, 
valamint a különböző kultúrákhoz tartozók ízlése között. 

Úgy érezhetjük, hogy a fenti útmutatások követése mellett már nem sok választási 
lehetőségünk marad. Ez azonban egyáltalán nincs így - itt egyszerűen csak arra hívtuk 
fel a figyelmet, hogy kicsit gondolkodjunk el, rnielőtt döntéseket hoznánk. Ha pedig 
rákeresünk az Interneten a "color theory" (színelmélet) kifejezésre, a gondolataink 
újabb lendületet kaphatnak, akárcsak a színkerék megismerése után. 

A színkerék egy diagram, amely a színeket kör alakban elhelyezve mutatja be. 
Ez az ábrázolásméd alkalmas arra, hogy elénk tárja az alapszíneket, valamint a kevert 
és kiegészítő színeket. Színsémákat a színkerék használatával kaphatunk, ezekből 
pedig kikristályosodhat a webhelyünk palettája, amely biztosítja az egységes színhasz-
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nálatot Ha némi jártasságra teszünk szert a színek viszonyainak terén, talán könnyeb
ben kerüljük el az olyan szörnyűséges színösszeállításokat, mint a narancsszínű felirat 
világoskék háttéren, vagy az élénkkék felirat barna háttér előtt. 

A webtervezésben megszakottak az alábbi színsémák: 

• Analóg - Ilyenkor a színkeréken egymás szomszédságában elhelyezkedő színeket 
használunk (például sárga és zöld). Az egyik szín domináns, míg az analóg társa 
a megjelenés gazdagítására hivatott. 

• Komplementer - Ebben a sémában a színkeréken egymással szemben található 
színeket alkalmazunk, például egy meleg (vörös) és egy hideg (zöld) színt. 

• Triadikus - Három szín használatát jelenti, amelyek egyenlő távolságra vannak 
egymástól a színkeréken. Ez a séma egyszerre ad kiegyensúlyozottságot és 
gazdag színkészletet. 

Egész könyveket és tanfolyamokat szenteltek a színelméletnek, így komoly kitérőt je
lentene, ha ebben a könyvben belebonyolódnánk a témába. Mindazonáltal, ha valóban 
webtervezéssei és -fejlesztéssel szeretnénk foglalkozni, komoly segítséget jelenthet, ha 
átlátjuk a színelmélet alapjait. Töltsünk hát némi időt a kutakodással- az internetes 
keresők sokat segíthetnek. 

Gyakoroljuk emellett a színkerék használatát is. 
A h t tp: l l colorschemedesigner. com/ címen található Color Scheme Generator 
(Színséma-generátor) lehetővé teszi, hogy egy alapként megadott színből kiindulva 
monokróm, komplementer, triadikus, tetradikus, analóg és hangsúlyozott analóg 
színsémákat hozzunk létre. 

Webszínek 

Amennyiben egy weboldalnak a fehértől eltérő háttérszínt szeretnénk adni, könnyebb 
dolgunk van, mint gondolnánk. Ha például kék hátteret szeretnénk használni, helyez
ZÜk el a style= "background-color: blue" kódot a <body> elemben, vagy a body 

elem stíluslap-bejegyzésében. Természetesen kék helyett bármilyen más színt is választ
Jutunk. A W3C szabványa összesen 16 színt sorol fel, név szerint a következőket: aqua, 
black, blue, fuchsia, gray, green, !ime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, tea!, 
white, yellow (akvamarin, fekete, élénkkék, fukszia, szürke, zöld, élénkzöld, gesztenye
barna, sötétkék, olajzöld, lila, vörös, ezüst, kékeszöld, fehér és sárga). 

Természetesen a Weben ennél sokkal több szín megjelenik, olyannyira, hogy 140 neve
sített szín létezik, amelyeket a böngészők mindenütt hasonlóan adnak vissza. Érdemes 
felsorolnunk néhányuk nevét, csak ízelítőképpen: azure, bisque, cornflowerblue, 
darksalmon, ftrebrick, honeydew, lemonchiffon, papayawhip, peachpuff, saddlebrown, 
thistle, tomato, wheat és whitesmoke. 
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Ezek azonban meglehetősen szubjektív elnevezések-ha rápillantunk például a 140 

böngészőbarát színre, nem tudunk különbséget tenni a fuchsia és a magenta között. 

Ha ez után megfigyeljük a mellettük álló tizenhatos számrendszerű (hexadecimális) 

kódot, mindjárt világossá válik minden, hiszen a két kód megegyezik: az értékük 

#FFOOFF. Ezekről a kódokról hamarosan bővebben is olvashatunk, most azonban elég 

annyit megjegyeznünk, hogy ha a W3C-szabványban szereplő 16 színen felül továbbia

kat szeretnénk használni, ha csak lehet, ragaszkodjunk a hexadecimális színkódokhoz. 

A hexadecimális színkódok voltaképpen 16 millió szín leírására alkalmasak, jóllehet 

napjaink legtöbb számítágépén ebből 
"
mindössze" 16 384 jeleníthető meg. Ez azonban 

még mindig sokkal-sokkal több, mint 140 vagy 16. 

Ha meg szeretnénk ismerni mind a 140 böngészőbarát szín nevét, hexadecimális 
kódját, valamint megjelenését a böngészőnkben, látogassunk el 
a http: //www. w3schools. com/HTML/html_colornames. as p címre. 

Érdemes megemlítenünk, hogy a színek neveinek értelmezése nem függ a kis- és 
nagybetűk használatától. Így a Black, a black és a BLACK egyaránt a fekete színt 
azonosítja, jóllehet a legtöbb webtervező megmarad a csupa kisbetűs, illetve a nagy 
kezdőbetűs változatnál (már amennyiben egyáltalán használnak neveket- a legtöbben 
ugyanis a hexadecimális kódok kifinomultabb rendszere mellett teszik le a voksukat). 

Fontos tudnunk, hogy a számítógép-manitorok nem pontosan ugyanazokkal az árnya

latokkal jelenítik meg a színeket. Ami a saját képernyőnkön csodálatos világoskéknek 

tűnik, az másutt valamilyen fura lilás árnyalattal jelenhet meg. A semleges földszínek 

(mint a középszürke, a barna vagy az elefántcsont) még kiszámíthatatlanabb eredményt 

adnak egyes manitorokon -olyannyira, hogy még attól függően is másképp viselked

nek, hogy milyen napszakban, illetve világítás mellett nézzük a monitort. 

A báttérszín megváltoztatása mellett lehetőségünk van arra is, hogy beleszóljunk a hi

vatkozások különböző állapotainak színeibe is (például különbséget tehetünk aközött, 

amikor a látogató a hivatkozás fölé viszi az egérmutatót, illetve aközött, amikor rá is 

kattint-de erről már tanultunk az előző órákon). Módosíthatjuk a tárolóelemek 

(bekezdések, rétegek, idézetek és táblázatcellák) háttérszínét, és színes szegélyeket is 

meghatározhatunk a számukra. A színek és a tárolóelemek kapcsolatára még ezen 

az órán példával szolgálunk. 

Rengeteg szörnyű webhelyet találhatunk az Interneten, amelyeknek az alkotói halálosan 

komolyan gondolták a művüket, az irónia leghalványabb jele nélkül. Mindazonáltal 

"a világ legrosszabb webhelyét" (The World's Worst Website), amelyet a 9.1. ábrán 

láthatunk, kifejezetten azé1t készítették, hogy egy helyen bemutassák a webtervezésben 

elkövethető súlyosabb hibákat, különös tekintettel a színhasználatra. Ha az alábbi 

képernyőfelvétel nem lenne elég, magunk is megtapasztalhatjuk a webes pokol tüzes 

leheletét a http: //www. angelfire. com/super/badwebs/main. h tm címen. 
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--. Constantiv nmnÍnp animarinos 

9.1. ábra 

Részleges képernyőkép "a világ legrosszabb tuebhe�véro7" 

Ha a kedvenc keresőnkbe beírjuk a "bad web site examples" (példák rossz webhelyekre) 

kifejezést, rengeteg olyan webhelyet raláU1atunk, amelyek rossz példák tucatjait lapá

tolják egy helyre, és még azt is elmagyarázzák, hogy miért te*sztették fel őket Oscar 

helyett citromdíjra. Sokukat a megjelenésük miau tartjuk "rossznak", a megjelenés pedig 

a színekkel kezdődik. Végeredményben tehát, ha sikerül megértenünk a színek haszná

latát és a meghatározásuk finom részleteit, máris nagy lépést tettünk a tetszetős 

webhelyek világa felé. 

Hexadecimális színkódok 

Ha meg szeretnénk felelni a szabványoknak, ernellerr megfelelően pontosan kívánjuk 

meghatározni a webhelyünk árnyalatait, a színekre a hexadecimális színkódjukkal 

érdemes hivatkoznunk. Ez a kód adja meg, hogy milyen arányban kell a vörös, a zöld 

és a kék színeket összekeverni ahhoz, hogy az adon színhez jussunk. Olyan ez, mint 

a színes gyurma - egy kis vörös, egy kis zöld, egy kis kék, és már kész is a kívánt szín! 
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A hexadecimális színkód #rrggbb alakú, ahol az rr, a gg és a bb a vörös (rr) , zöld 
(gg) és kék (bb) színösszetevőket határozza meg. Ha a hexadecimális számok terén 
még nem szereztünk tapasztalatokat, akkor sem kell elkeserednünk- elég, ha megje
gyezzük, hogy az FF a maximum, a o o pedig a minimum. Az összetevőkben az alábbi 
kódokat alkalmazzuk: 

• FF -teljes fényerő. 
• CC - 80 százalékos fényerő. 
• 99 -60 százalékos fényerő. 
• 66 - 40 százalékos fényerő. 
• 33 - 20 százalékos fényerő. 
• 00 -az összetevő nem játszik szerepet a színben. 

Az élénkvörös szín kódja tehát #FFOOOO, a sötétzöldé #003300, a kékesliláé #660099, 
a középszürkéé pedig #999999. Ha tehát egy oldalon vörös háttéren sötétzöld szöveget 
szeretnénk megjeleníteni, a megfelelő HTML-kód így fest: 

<body style="background-color:#FFOOOO; color:#003300"> 

Jóllehet a fentiekben mindössze hat lehetséges kérjegyű hexadecimális értéket 
mutattunk be, összesen 256 létezik - a számjegyek skálája ugyanis O-tól 9-ig és A-tól 
F-ig terjed, és minden párosítás lehetséges. Így értelmes hexadecimális szám az FO 
(amelynek a tízes számrendszerbeli értéke 240) vagy a 62 (98 a tízes számrendszerben), 
és így tovább. 

Amint a korábbiakban is említettük, az #rrggbb kódban az rr, a gg és a bb a vörös, 
a zöld és a kék összetevőt adják meg, amelyeknek az értéke tízes számrendszerben 
O-tól (az összetevő nem jelenik meg) 255-ig (az összetevő teljes fényerővel jelenik 
meg) terjedhet. 

A fehér szín (#FFFFFF) vörös, zöld és kék összetevőjének értéke egyaránt 255, míg 
a fekete szín esetében (#000000) rnindhárom összetevő O. A tiszta vörös szín kódja 
az #FFOOOO (tiszta vörös, semmi zöld, semmi kék), a tiszta zöldé #OOFFOO (semmi 
vörös, tiszta zöld, semmi kék), a tiszta kéké pedig #OOOOFF (semmi vörös, semmi zöld, 
tiszta kék). A többi hexadecimális színkód is hasonlóképpen bontható O-tól 255-ig 
terjedő alkotóelemekre. A webbiztos CornflowerBlue szín kódja a # 649SED-vagyis 
a vörös összetevője 40, a zöld összetevője 149, a kék összetevője pedig 237 (vagyis 
szinte maximális mértékben tartalmaz kék színt). 

A színek választásánál - akár grafikai programot használunk, akár az Interneten 
vadászunk színekre-a színösszetevőket hexadecimális vagy tízes számrendszerbeli 
alakjukban láthatjuk. A "hexadecimal color converter" (hexadecimális színátalakító) 
kifejezésre rákeresve számos olyan segédeszközt találhatunk, amellyel a kapott színt 
úgy alakíthatjuk át, hogy ezután felhasználhassuk a stíluslapjainkon. 
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A háttér, a szöveg és a szegélyek színének beállítása 

CSS-kódokkal 

A CSS-stílusok használatakor három helyen adhatunk meg színt: a háttér, a szöveg, 
valamit a szegély esetében. A2 előző órákon is szó esett a színek meghatározásáról, de 
a színelmélet és a színkódok témakörét nem érintettük. Így a 8. órán megtanultuk, 
hogyan alkalmazhatunk színeket a hivatkozások állapotainak jelölésére, míg a 7. óra 
egyik fejtörőjében arra kértünk választ, hogy Illiként tölthetjük ki színekkel a tábláza
tok celláit. 

A 9.2. ábra jól mutatja, hogy miként juttathatunk egy weboldalt ügyetlen színválasztással 
a citromdíj várományosai közé. Jómagam el sem tudom képzelni, hogy valaki is komoly 
webhelyen használja ezt a színösszeállítást- elrettentő példaként azonban nagyszerűen 
mutatja, hogy a színeket így is alkalmazhatjuk elemek stílusainak meghatározására. 

A 9.1. példa a 9.2. ábra alapjául szolgáló XHTML- és CSS-kódot mutatja be. 

9.1. példa A háttér, a szöveg és a szegélyek szí11einek meghatározása CSS-stl1usokkal 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Background, Text, and Border Colors</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Background, Text, and Border Colors</hl> 

<P style="background-color:#CCCCCC; 

border:lpx solid #000000; color:#FF0000"> 

Grey paragraph, black border, red text with a 

cspan style="color:#FFA500">orange span</span>.</p> 

cdiv style="width:300px; height:75px; margin-bottom: 12px; 

background-color:#OOOOOO; border:2px dashed #FFOOOO;color: 

#FFFFFF"> 

Black div, red border, white text. </div> 

<table border="l"> 

c tr> 

ctd style="background-color: #00FF00">Green Table Cell</td> 

<td style="background-color: #FFOOOO">Red Table Cell</td> 

e/tr> 
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<tr> 

<td style="background-color: #FFFFOO">Blue Table Cell</td> 

<td style="background-color: #OOOOFF">Yellow Table Cell</td> 

</tr> 

</table> 

<blockquote style="background-color:#OOOOFF; 

border:4px detted #FFFFOO; color:#FFFFFF"><p>Blue blockquote, 

yellow border, white text.</p></blockquote> 

</body> 

</html> 

Background, Text, and Border Colors 

Don< 

: . 

, 
lue blockquote, yello\\ border. white text · 

9.2. ábra 

.. .  

ess-stílusokkal meghatározhatjuk a háttér, a szöveg és a szegé(yek színét 

A 9.1. példában alkalmazott stílusokat nézve szinte minden világossá válhat, kivéve 

talán pár szegélystílust A CSS-kódban csak úgy adhatunk színt a szegélyeknek, ha 

egyúttal meghatározzuk a szélességüket és a típusukat-a 9.1. példakód első példájá

ban a szegély szélessége lpx, a típusa pedig solid (folytonos). A második példában 

ugyanakkor a szegély 2px széles, a típusa pedig dashed (szaggatott). Végezetül, 

a negyedik példa szegélye 4px széles, a típusa pedig dotted (pontozott). 

Amikor a webhelyünk számára színeket választunk, mindig tartsuk észben, hogy sokszor 

a kevesebb több- ha valóban rajongunk valamilyen élénk és látványos színért, alkalmaz

zuk kiemelésként, ne pedig az elsődleges oldalelemek színezésére. Az olvashatóság 

érdekében használjunk világos háttéren sötét szöveget a sötét háttéren megjelenő világos 

betűk helyett. 
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Végezetül, ne feledkezzünk meg a látogatóink egy korántsem jelentéktelen csoportjáról, 

a színtévesztőkről. Ha a hozzáférhetéséget szeretnénk ellenőrizni, érdemes kipróbálnunk 

a h t tp: l l colorfil ter. wickl i ne. org l címen található Colorbiind Web Page Filter 

eszközt, így megfigyelhetjük, hogyan látja az oldalunkat egy színtévesztő. 

Összefoglalás 
Ezen az órán megismerkedtünk a színkezelés néhány hasznos módszerével, valarnint 

a színkerék használatával, amellyel könnyen megtalálhatjuk a szövegeinket jól kiemelő 

színeket. Emellett tanultunk a hexadecimális színkódokról is - amelyek az adott szín 

vörös, zöld és kék összetevőit adják meg -, valamint arról, hogy miként használhatjuk 

ezeket a kódokat az oldalon található elemek színeinek finomhangolására. Megismer

kedtünk három stíluselemrnel is, amelyek révén színeket rendelhetünk a tárolóelemek 

hátteréhez, szegélyeil1ez, valamint a bennük szereplő szöveghez a CSS-kódban. 

A 9.1. táblázat ezekről a stílustulajdonságokról ad rövid összefoglalót. 

9.1. táblázat A 9. órán bemutatott stílustulajdonságok 

Jellemző/Stílus 

style="background-color:szín" 

style="color:szín" 

style="border:méret típus szín " 

leírás 

Egy elem (például <body>, <p>, <d i v>, 

<blockquote> vagy más tárolók) 

háttérszínét határozza meg. 

Az elemen belül található szöveg betűinek 

színét határozza meg. 

Az elem négy szegélyének színét 

határozza meg. A színbeállítást csak akkor 

alkalmazhatjuk, ha megadjuk a szegély 

vastagságát és típusát is. 
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Kérdezz-felelek 

K: Igaz, hogy a böngészők lehetővé teszik a felhasználóiknak a háttér- és betűszín 

megváltoztatását? 

V: Igaz. A látogatóink módosíthatják a böngészőben azokat a színeket, amelyeket 
a webhely készítőjeként meghatároztunk Így a kék háttéren szereplő fehér 
betűket egyesek zöld-fehérben vagy egyéb kedvenc színeikkel nézhetik - jólle
het kevesen élnek ezzel a lehetőséggeL Általában azok a színek jelennek meg, 
amelyeket a <body> elemben megadunk 

K: Úgy hallottam, hogy 231 "webbíztos" szín létezik, és ajánlatos ezek használatá

hoz ragaszkodnunk a weboldalainkon Igaz ez? 

V: A történet valódi háttere a következő: létezik 231 szín, amely kevésbé "zavaro
san" jelenik meg azoknál a felhasználóknál, akik 256 színű (8 bites) videómódot 
használnak. Egyes webtervezők ezért próbálnak kitartani a használatuk mellett. 
Mindazonáltal a mai képernyők javarészt támogatják a bővebb színpaletták 
megjelenítését, így minden szín egyforma tisztasággal jelenik meg rajtuk. 
Ha tehát a grafikai programunk kidob egy hexadecimális színkódot, nyugodtan 
használjuk fel a stíluslapunkon, és alkalmazzuk az így kapott egyedi színsémát. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít
hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 
a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Hogyan jelenítenénk meg egy weboldalt fekete háttérrel és élénkzöld betűkkeP 
Érdemes így tennünk egyáltalán' 

2. Egy weboldal színsémájának meghatározásakor melyik színösszeállítás ad 
tágabb teret a színválasztásra: az analóg, a komplementer vagy a triadikus 
rendszer? 

3. Tegyük fel, hogy a <body> elem stílusbejegyzésében a background-color 

#FFFFFF, míg az első <div> elemben a background-color #FFOOOO beállítás
sal élünk. Milyen háttérszínnel jelenik meg ez a <d i v> - vörössei vagy fehérreJl 



9. óra • Aszfnek hasmálata J151 

Válaszok 

1. Helyezzük el az alábbi kódsort az oldal kódjának elején, illetve a megfelelő 
bejegyzést a stíluslapon: 

<body style="background-color:#OOOOOO; color:#OOFF00"> 

2. A triadikus. Így három, a színkörön egyenletesen elosztott színt 
határozhatunk meg. 

3. A <d i v> háttere vörös lesz, ugyanis a tárolóelem háttérszínének meghatározása 
felülírja az őt tartalmazó <body> elem, illetve a megfelelő stíluselem beállításait. 

Gyakorlatok 

• Válasszunk egy nekünk tetsző kiindulási színt - lehet ez például egy gyönyörű 
kék vagy valamilyen földszín -, és állítsunk elő színkészletet a Color Scheme 
Generator (h t tp: l l colorschemedesigner. com/) segítségéveL Érdemes 
kipróbálnunk a tetradikus vagy a hangsúlyozott analóg sémákat. 

• Ha elkészültünk a színpaletta összeállításával - akár többel is -, írjunk egy egy
szerű HTML-oldalt egy <hl> elemmel, valamint egy bekezdésnyi szöveggel és 
esetleg néhány listaelemmeL A korábban megismert színstílusokkal határozzuk 
meg az oldal háttérszínét, valamint az egyes tömbszintű elemek szövegében 
alkalmazott betűszínt, és figyeljük meg, hogyan jelennek meg együttesen. 
Az egymásra hatásuk tanulmányozása révén állapítsuk meg, hogy mely színek 
a legalkalmasabbak a tárolók megjelenítésére, továbbá melyek használhaták jól 
az egyszerű szöveg, a címsorok, valamint a hivatkozások betűihez. 
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Képek készítése webes használatra 

A lecke tartalma: 

• Mi alapján válasszunk grafikai alkalmazást? 
• Hogyan készítsük elő a fényképeinket internetes használatra? 
• Reklámcsil<:ok és nyomágombak létrehozása 
• A színek számának csökkentése a képeken 
• Átlátszó képek létrehozása 
• Ismétlődő képekből álló háttér kialakítása 
• Animációt tartalmazó webes grafika készítése 

Bár a webhelyek készítésekor kétségtelenül törődnünk kell a színösszeállítással és 
a vonzó küllemmel, ahhoz, hogy hatásos képek kerüljenek a weboldalainkra, nem kell 
profi művésznek lennünk. Ami még fontosabb, nem kell sok-sok pénzt költenünk 
szoftverre sem. A mai óra végére képesek leszünk olyan képek készítésére, amelyeket 
felhasználhatunk a webhelyünkön. A fejezet mintapéldái ugyan egy bizonyos ingyenes, 
a Windows-, a Linux- és a Macintosh-felhasználék körében népszerű programot-
a GNU Image Manipulation Program, azaz a GIMP nevűt- használnak, az órán meg-
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szerzett tudás azonban bármely, a Windows, illetve a Macintosh operációs rendszeren 

futó jelentősebb grafikai szaftver esetében is alkalmazható, még akkor is, ha a menük 

és a beállítási lehetőségek kissé különböznek. 

A mai órán csak azzal foglalkozunk, hogy miként készítsük el magukat a különféle 

célokra szolgáló képeket. A ll. órán tárgyaljuk azt, hogy a HTML és a CSS segítségével 

miként illesztetők ezek a képek a weboldalainkba. 

A grafikai alkalmazás kiválasztása 

A webhelyünkhöz készülő képek létrehozására jóformán bármelyik grafikai alkalma

zást választhatjuk, kezdve azzal az egyszerű rajzolóprogrammal, amely rendszerint 

ingyenesen jár a számítógépünk operációs rendszeréhez, egészen az olyan drága és 

profi alkalmazásokig, mint az Adobe Photoshop. Ha pedig rendelkezünk a számítógé

pünkhöz csatlakozó digitális fényképezőgéppel, illetve lapolvasóval, akkor feltehetőleg 

a vele kapott program is alkalmas a weboldalainkhoz szükséges képek elkészítésére. 

Ugyanakkor számos olyan ingyenes, letölthető képszerkesztő program létezik - sőt 

webalkalmazásokat is találunk-, amely kifejezetten fényképek feldolgozására alkalmas. 

A képszerkesztő prograrnak krémjét kétségtelenül az Adobe Photoshop jelenti. 

Ha azonban a számítógépes programokkal való munka területén nem rendelkezünk 

gyakorlattal, akkor ez az alkalmazás meglehetősen összetettnek bizonyulhat, és 

az ára sem elhanyagolható. Az Adobe cég termékeiről bővebb információt a cég 

honlapján (h t tp: //www. adobe. com) találunk. Ha az Olvasót egyik-másik 

termékük érdekli, akkor töltse le az ingyenes próbaváltozatot az említett oldalról. 

Ha az Olvasó már rendelkezik azzal az alkalmazással, amelyik megítélése szerint megfe

lel a webes képek elkészítésére, akkor használja azt az óra során. Ha a sorra kerülő fel

adatok némelyikének elvégzésével gondunk támad, akkor a választott szaftver esetleg 

mégsem elegendő tudású a webes grafika céljaira. Ez esetben a h t tp: //www. g imp. org 

honlapról töltsük le és telepítsük a GIMP nevű grafikai programot. A program teljes 

értékű, és teljesen ingyenesen használható. 

1. Látogassunk el a h t tp: //www. g imp. org oldalra, és kattintsunk a Downloads 

(Letöltések) hivatkozásra. 

2. Elvileg egy olyan hivatkozást látunk, amellyel a programnak az általunk használt 

operációs rendszerhez készített változatát tudjuk letölteni. A Show other downloads 

(A további letöltések megmutatása) hivatkozással valamennyi választási lehetőség 

láthatóvá válik. Ha előtűnik a mi operációs rendszerünkhöz készült változathoz 

vezető hivatkozás, akkor kattintsunk rá, és a letöltés megkezdődik. 

3. A letöltés végeztével a fájira duplán kattintva kezdhetjük meg a telepítése. 



1 O. óra • Képek készítése webes használatra 1155 

Más webhelyekról származó anyagok használata 

A webhelyünkre kerülő képek és egyéb médiafájlok elkészítésével talán akkor végzünk 
a leggyorsabban, ha hozzá sem fogunk a munkához. Egy weboldalról képet szerezni 
nem túl bonyolult: rákattintunk a jobb egérgombbal (Macintosh-egér használata esetén 
a bal gombbal, és lenyomva tartjuk a billentyűt), majd a böngészőnk függvényében 
a Save Image As, illetve a Save Picture As (Kép mentése, Kép mentése más néven) 
menüpontot választjuk Egy weboldal háttérképének kinyerése sem bonyolultabb: 
kanintsunk rá a jobb egérgombbal, és válasszuk a Save Background As (Háttérkép 
mentése) menüpontot. 

Mindazonáltal a tulajdonos kifejezett engedélye nélkül sohasem tanácsos egy képet 
használnunk. Kérjünk tehát engedélyt, vagy keressünk Creatíve Commans felhasználási 
engedéllyel rendelkező képeket. Ha a képet kifejezett engedély nélkül használjuk, 
akkor megsértjük a szerzői jogokat - és ez úriemberhez kevéssé méltó cselekedet. 
A szerzői jogokról bővebben a h t tp: //www. utsystem. edu/OGC/ 

IntellectualProperty /cprtindx. h tm hivatkozást követve olvashatunk, a magyar 
olvasónak pedig az 1999. évi LXXVI. törvényt érdemes tanulmányoznia. 

Érdemes lehet a bárki által szabadon használható képek használatát is megfontolnunk 
- ez esetben a használat nem engedélyköteles. Az Interneten ilyen képeket például 
a Microsoft cég Office Online Clip Art and Media webhelyén 
(http: //office .microsoft. com/clipart l) találhatunk. A Barry's Clipart Server 
(h t tp: //www. barryscl ipart. com/) szintén népszerű lelőhelye az ingyenesen 
használható képeknek 

Amit a grafikáról mindenképp tudnunk kell 

Amikor a webhelyünkön képeket vagy egyéb multimécliás ta1talmat helyezünk el, 
minclig két törekvés között kell megtalálnunk az ideális egyensúlyt. A felhasználó 
szemének és fülének az a jó, ha a tartalom annyira részletes és pontos, amennyire ez 
egyáltalán lehetséges, de a felhasználék azt is szeretik, ha az információ azonnal 
megjelenik. A bonyolult, színgazdag képek nagyobb fájlokat is jelentenek, ami viszont 
még gyors internetkapcsolat esetén is lassabb letöltéshez vezet. Hogyan növell1ető 
a képek minősége minél kisebb fájlméret mellett? Ha helyes döntést szeretnénk hozni, 
meg kell értenünk, hogy a színmélység és a felbontás miként eredményezi a jó minő
ségű kép szubjektív érzetét 
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A kép felbontása alatt a képet alkotó pontoknak, vagyis a képpontoknak (pixel) a számát 

értjük. A nagy méretű, magas felbontásó képek általában lassabban töltődnek le, és 

jelennek meg, mint a kicsi, alacsony felbontásó képek. A felbontást rendszerint 

képpontban, a kép szélességének és magasságának szorzataként adjuk meg. Például egy 

300 x 200 képpontos kép 300 képpont széles és 200 képpont magas. 

A képek felbontása többféleképpen is megadható. Megadhatjuk képpontban, 
távolságegységre vonatkoztatva, színtartományként, időben és radiometrikusan. 
Órákat tölthetünk azzal, hogy egy-egy módot megismerjünk, és ha ez grafikustan
folyam lenne, akkor ezt is tennénk. Egyelőre azonban mindössze annyit kell észben 
tartanunk, hogy nagy képek lassan töltődnek le, és a manitoron is sok helyet 
foglalnak. Az elfoglalt hely és a tárigény olyan tulajdonság, amelyet a webhelyünk 
megtervezésekor érdemes figyelembe vennünk. 

Esetleg meglepve olvastuk, hogy a képhez szükséges tárterület - és így a hálózati 

átviteli idő - nagysága nem elsősorban a kép felbontásától függ. Ennek az az oka, 

hogy a weboldalakon tárolt képeket mindig tömörített formában tároljuk és továbbítjuk 

A képek tömörítése egy olyan matematikai művelet eredménye, amelynek során 

a képekben ismétlődő mintázatokat keresünk. A képtömörítés roatematikája meglehe

tősen összetett tananyag. Az alapelv az, hogy az ismétlődő mintázatok, illetve a nagy, 

egyszínű területek tömörítve is tárolhatók. A képfájl így lényegesen kisebb lesz, ezáltal 

az Interneten is gyorsabban tudjuk továbbítani. A kép megjelenítésekor a webböngésző 

feladata az eredeti kép visszaállítása. 

Az óra hátralévő részében azt tárgyaljuk, hogy rniként lehet látványos, de kis fájlméretű 

képeket készíteni. A használt módszerek az egyes képek tartalmától és céljától függően 

változnak. Ahány weboldal, annyiféle képhasználati mód, de a képek mégis főleg 

az alábbi négy feladatkörben kapnak szerepet a weboldalakon: 

• emberekről, tárgyakról, tájakról, épített környezetről készült fényképek; 
• rajzolt reklámcsíkok és emblémák; 
• a lehetséges tevékenységekre utaló, illetve hivatkozásokat rejtő nyomógombok; 
• a tárolóelemek háttérképei. 

A fényképek előkészítése 

Ha a weboldalainkon fényképeket szeretnénk elhelyezni, akkor a nyomtatott képein

ket kell digitálissá alakítanunk, vagy digitális fényképezőgéppel kell azonnal digitálisan 

rögzített képeket készítenünk Elképzelhető, hogy a lapolvasónkhoz, illetve fényképe

zőgépünkhöz kapott alkalmazást kell használnunk a képek merevlemezre mentéséhez, 

de lehet, hogy a fényképezőgépről az egerünkkel is áthúzhatjuk a képeket a lemezre. 
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Ha lapolvasóval készítjük el a nyomtatott képeink digitális változatát, akkor érdemes 

tudnunk, hogy a lapolvasót jóformán bármely általunk választott grafikai alkalmazásból 

vezérelhetjük -a részleteket az alkalmazás leírásában találjuk 

(Q 
� 

Ha sem lapolvasónk, sem digitális fényképezőgépünk nincs, akkor jó tudni, hogy 

szinte valamennyi filmelőhívó helyen meg tudják oldani a 35 milliméteres filmjeink 

tartalmának CD-re vagy DVD-re írását. A CD-ről, illetve DVD-ről ezt követően 

a merevlemezre másolhatjuk a képeket, és egy grafikai alkalmazással megnyithatjuk, 

illetve módosíthatjuk azokat. 

Miután a digitális kép a számítógépünkre került, a grafikai alkalmazásunk segítségével 

vághatjuk, átméretezhetjük, színkorrekciót végezhetünk rajta, és tömöríthetjük-más 

szóval kedvünk szerint alakíthatjuk át őket a webes használatra. 

Képek körülvágása 

Minthogy a Webre szánt képeink méretét szeretnénk minél alacsonyabban tartani, 

rendszerint meg szaktuk vágni a digitális képeket. A fénykép körülvágásakor kijelöljük 

a megtartandó területet, és kidobjuk a többit. 

� 
Önálló feladat 

Vágás a G/MP-ben 

A GIMP eszköztárában gyorsan megtaláljuk a Crop (Vágó) nevű eszközt és a lehetséges 

beállításait. Keressünk egy képfájlt -lehet saját készítésű, a merevlemezünkön tárolt 

digitális kép, de letölthetünk egyet az Internetről is. Nyissuk meg a képet a GIMP-ben, 

és vágjuk meg, mégpedig az alábbiak szerint: 

1. A GIMP eszköztárában kattintsunk a Crop eszköz ikonjára (lásd a 10.1. ábrát). 

A kiválasztott eszköztől függően esetleg további jellemzőket is beállíthatunk. 

A 10.1. ábrán történetesen a Crop eszköz beállítási lehetőségeit-Aspect ratio 

(Méretarány), Position (Pozíció), Size (Méret) és társaik-látjuk. 

Z. A körülvágni kívánt képen rajzoljuk körbe a kijelölni kívánt részt, a megtartani 

kívánt résznek kattintsunk a bal felső sarkába, tartsuk lenyomva a bal egérgom

bot és húzzuk az egérmutatót a rész jobb alsó sarkába (lásd a 10.2. ábrát). 

3. Arnikor a kijelölés valamelyik sarkába kattintunk, megtörténik a vágás. 

Ha más grafikai alkalmazást használunk, akkor alighanem a fentiektől eltérően kell eljár

nunk, de az alapelv azonos marad: jelöljük ki azt, ami marad, és vágjuk Je a maradékot. 
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Az eszköztárról válasszuk a Crop eszközt 

Kijelöljük a kép megtartani kívánt részét 
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A kép esetleg a körülvágást követően is túl nagy marad - nagyobb annál, mint ami 
a weboldalunkra kell. Az adott weboldaltól függ ugyan, de elképzelhető, hogy azt 
szeretnénk, a nagy képek ne legyenek nagyobbak egy adott méretnél. Például ha a kép 
önmagában kerül a roanitorra egy katalógus elemeként, akkor legfeljebb 800 x 600 kép
pont legyen, vagy 640 x 480 képpont, vagy akár még kisebb. Ha szöveg mellett kap he
lyet egy kép, akkor sokszor mindössze 250-350 képpont széles lehet, hogy a szövegnek 
is maradjon hely. Vannak esetek, amikor a kép nagyobb változatához a kép egy bélyeg 
méretű változatán keresztül kívánunk hivatkozást elhelyezni - ilyenkor a bélyegkép 
hosszabb oldala is legfeljebb száz képpontnyi lehet. 

\Q 
if 

A grafikai alkalmazásunknak feltehetőleg lesz egy olyan része, amely -valahol 

a képet tartalmazó ablakban-folyamatosan megjeleníti a kép méretét. A GIMP 

az aktuális képrnéretet az ablak felső részén írja ki. Más prograrnak esetleg a jobb 

alsó vagy a bal alsó sarokban jelenítik meg ezt az információt. Az ablakban látható 

esetleg a nagyítási arány, és -ugyanitt talán lehetőséget kapunk az arány 

megváltoztatására is -ráközelíthetünk a képre, vagy eltávoladhatunk tőle. 

Kép átméretezése 

A képek átmérerezéséhez szükséges eszköz neve és helye a használt programtól függ. 
A GIMP-ben nyissuk meg az Image (Kép) menüt, és válasszuk a Scale Image 
(Kép átméretezése) pontot. Ekkor a 10.3. ábrán is látható Scale Image párbeszédablak 
nyílik meg. 
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10.3. ábra 
Ha egy kép méretét meg szerelnénk 
változtatni, használjuk a Scale Image 
párbeszédablakot 

Majdnem mindig a jelenlegi méretarány megtartása mellett szeretnénk az átméretezést 
végezni - azaz azt szeretnénk, ha a kép kívánt szélességét megadva a programunk 
automatikusan kiszámítaná a magasságot, és fordítva. Így a kép alakja nem torzul. 
A G IMP-ben a méretarány alapértelmezés szerint rögzített- ezt mutatja a 10.3. ábrán 
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megjelenő Width (Szélesség) és Height (Magasság) beviteli mezőket összekötő lánc is. 
Ha az egérrel a láncra kattintunk, akkor elszakad, és így olyan szélesség- és magasság
értéket adhatunk meg, amilyet úri kedvünk diktál - legfeljebb torzul a kép. 

A GIMP sok eszközéhez hasonlóan a Scale Image párbeszédablak is az átméretezett 

kép ablaka előtt jelenik meg. Az ablakok ilyen elhelyezésével lehetővé válik, hogy 

a párbeszédablakban megadjuk, hogy min kell változtatni, alkalmazzuk a változtatást, 

és azonnal láthatjuk az eredményt. 

A legtöbb, ha nem valamennyi grafikai alkalmazásban lehetőségünk nyílik egy kép át
méretezésére úgy is, hogy nem pontosan, képpontban adjuk meg az új méretet, hanem 
százalékban. Ha például van egy 1629 x 1487 képpontos képünk, és nem óhajtunk 
a szélesség felének kiszámításához szükséges osztással bajlódni, akkor válasszuk 
egyszerűen a Percent (Százalék) lehetőséget- esetünkben a 10.3. ábrán látható lenyíló 
listából (amelyben most a pixel lehetőség van kiválasztva). A2 alapértelmezett 
100 helyére írjuk azt, hogy 50. A kép így 815 képpont szélessé és 744 képpont magassá 
alakul, mi pedig megússzuk a számolgatást. 

Fényképek színkorrekciója 

Ha saját grafika készítése helyett inkább fényképek átalakításával próbálkozunk, 
könnyen elképzelhető, hogy a megfelelő hatást színkorrekcióval tudjuk csak elérni. 
Ahogy sok képszerkesztő alkalmazás, a GIMP is számos lehetőséget kínál a kép 
fényerejének, kontrasztjának és színegyensúlyának beállítására, és persze a rettegett 
vörösszem-hatás is kiküszöbölhető. A vörösszem-hatás megszüntetése a GIMP-ben 
a Filters (Szűrők) menü Enhance (Kiemelés) menüpontjának Red Eye Removal 
(Vörösszem-eltávolítás) lehetőségét választva lehetséges. 

A műveletek nagy része magától értetődő. Ha fényesebb képet szeretnénk, állitsunk 
a fényerőn. Ha több vöröset szeretnénk látni a képen, a színegyensúlyon kell állítanunk. 
A GIMP Colors (Színek) menüjében számos eszközt találunk. Ahogy azt már az előző 
részben, a Scale Image párbeszédablakról szólva leírtuk, az egyes eszközök a munkate
rület előtt jelenítik meg a párbeszédablakukat A színek beállítását hűen követi a kép 
változása. Az ilyen előnézet a legtöbb képszerkesztő alkalmazásban megtalálható. 

A 10.4. ábrán a Colors menüben lévő sok eszköz egyikét, 
az Adjust Hue/Lightness/Saturation CÁrnyalat/fényerő/telítettség beállítása) eszközt 
látjuk. Ahogy az ábrán látható, sok színbeállítás egyszerűen a párbeszédablakok 
különféle csúszkáival végzett értékrnódosításokkal valósítható meg. A Preview 
(Előkép) jelölőnégyzetet bekapcsolva a változtatások közben is nyomon követhetjük 
a ténykedésünk eredményét. A Reset Color (Szín visszaállítása) gomb hatására a kép 
az eredeti állapotába áll vissza, és a változtatásaink érvényüket vesztik. 
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Az Adjust Hue/Lightness/Saturation eszköz egyike a GIMP számos, csúszkával működő eszközének 

Minthogy rendelkezésre álló eszköz van egy pár, és mindegyik képes előnézetet 

mutatni, az egyes eszközök szerepének megismerésére a legalkalmasabb módszer 

egy kis játékos kisérletezés. 

A JPEG tömörítés beállítása 

A Weben található fényképek akkor a leghasználhatóbbak, ha nem GIF, hanem JPEG 

formátumban mentjük őket. A JPEG formátummal a fájl méretét is kezelhető nagyságon 

tarthatjuk, és a színek számát sem kell csökkentenünk Amikor elkészültünk a fénykép 

méretének és kinézetének beállításával, válasszuk a File, Save As (Fájl, Mentés másként) 

menüpontot, és a fájl típusaként adjuk meg a JPEG lehetőséget. Ha más grafikai alkal

mazást használunk, valószínűleg abban is lesz egy hasonló párbeszédablak, amelyben 

a tömörítés mértéke és más különféle JPEG-beállítások adhaták meg. 

A 10.5. ábrán a Save as JPEG (Mentés JPEG formátumba) párbeszédablak látható, 

amely akkor nyílik meg, amikor a GIMP-ben egy JPEG képet mentünk. Az ábrán 

megfigyelhetjük azt a Quality (Minőség) csúszkát, amellyel a tömörítés mértéke l 

(rossz minőség, kis fájlméret) és 100 (jó minőség, nagy fájlméret) között állítható. 

Esetleg szívesen kísérletezgetnénk egy keveset, megfigyelve, hogy a különféle JPEG 

tömörítési szintek milyen hatással vannak a képek minőségére. Mindazonáltal a 85%-os 

minőség (ha úgy tetszik: 15%-os tömörítés) a legtöbb fénykép esetében megfelelő 

egyensúlyt jelent a fájlméret - így a letöltés sebessége - és a minőség között. 
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A GIMP a kép minőségénekfenntartása me/lett úgy teszi lehetővé afájlméret csökkentését, 

hogy a képet jPEG formátumban menti 

Reklámcsíkok és nyomágombak készítése 

Azoknak a képeknek az esetében, amelyeket a semmiből hozunk létre - ilyenek 
a reklámcsíkok (banner) és a nyomógombok (burton)- meg kell fontolnunk pár olyan 
dolgot is, amelyek alapvetően megkülönböztetik őket a fényképektőL 

Tervezéskor sok éven át alapvetően 800 x 600 felbontású manitorokat feltételeztünk. 

Ezt az alacsony számot nem árt még most is fejben tartanunk, mert sokan nem 

állítják teljes képernyősre az alkalmazásaikat Mindazonáltal ma már nem baj az sem, 

ha 1 0 24 x 768 képpont felbontású képernyő re tervezzük a weboldalainkat 

A reklámcsíkok és a nyomógombok tervezésekor az első meghozandó döntésünk a kép 
méretével kapcsolatos. Manapság a legtöbb internetezőnek legalább 1024 x 768 képpont 
felbontású a képernyője - sokuknak pedig ennél lényegesen nagyobb. A szerző például 
éppen egy 1440 x 900 képpontos manitor előtt ül. Általában elmondható, hogy a képe
inket úgy kell megterveznünk, hogy mindig elférjenek egy kisebb (1024 x 768-as) képer
nyőn is, és még a gördítősávoknak és a margóknak is maradjon hely. A méretet érintő 
megszarírások közül az oldal szélessége a fontosabb, mivel a vízszintes görgetés gondot 
okozhat, és megzavarja az internetezőkeL Az oldalak függőleges görgetése lényegesen 
elfogadhatóbb, azaz nem jelent problémát, ha a weboldalaink magasabbak a minimális 
képernyőméretnél. 
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Feltételezve, hogy legalább 800 x 600-as felbontású képernyőre tervezünk, a teljes 
méretű reklámcsíkok és címsávok ne legyenek 770 képpontnál szélesebbek, illetve 
430 képpontnál magasabbak - ez a legnagyobb látható terület az oldalon, miután 
számításba vettük a görclítősávokat, az eszköztárakat és a böngészőablak más részeit. 
Az oldalon belül a fényképek és a grafikák kiterjedése függőlegesen és vízszintesen 
egyaránt 100 és 300 képpont között változhat, a kisebb nyomágombak és ikonok 
szélessége és magassága pedig 20 és 100 képpont közé essen. Nyilvánvaló, hogy 
amennyiben a tervezés során 1024 x 768 képpontos felbontást tartunk szem előtt, akkor 
több a képernyő kihasználható "hasznos területe", de a reklámcsíkokra, gombokra és 
egyéb kiegészítő grafikai elemekre vonatkozó alapelvek most is ugyanúgy érvényesek. 

A GIMP-ben úgy kezdünk új képet, hogy a File menüből a New (Új) menüpontot 
választjuk Ekkor megnyílik a Create New Image (Új kép létrehozása) párbeszédablak 
(lásd a 10.6. ábrát). Ha kétségeink vannak a leendő kép megfelelő méretét illetőleg, 
akkor fogadjuk el a 640 x 480 képpontos alapértelmezett méretet. A Template (Sablon) 
lenyíló listából választhatunk más, előre megadott méretű képet is- például a Web 
banner common 468x60, vagy a Web banner huge 728x90 méreteket. A weboldalak 
reklámcsíkjai esetében a beállítások valóban a szokásos ("common") és az óriási 
Cnhuge") méretet jelentik. Azt is megtehetjük, hogy az új kép szélességét és magasságát 
saját kezűleg adjuk meg. 
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Mielőtt munkához látnánk, döntenünk kell a kép méretém7 
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Ami a kép háttérszínét illeti, rendszerint érdemes fehéret választanunk, igazodva ahhoz, 
ahogy a legtöbb böngésző a weboldalakat megjeleníti - bár, mint az előző órán megta
nultuk, ez megváltoztatható. Persze, ha tudjuk, hogy a készülő weboldalunk háttere 
nem fehér, akkor adhatunk a képnek másmilyen háttérszínt is. Az is lehet, hogy egyálta
lán nem kívánunk a képnek hátteret adni. Ilyenkor a háttérszínek közül a Transparency 
(Átlátszóság) lehetőséget kell választanuk Ha a kép háttere átlátszó, akkor a weboldal
nak a kép mögötti részét látjuk a kép üresen maradt részei mögött. A GIMP-ben az új 
képek háttérszíne a Create ew Image párbeszédablak Advanced Options (Speciális 
lehetőségek) részét megnyitva állítl1ató be. 

Amikor megadtuk, hogy a kép hány képpont széles és magas legyen, és az OK-ra 
kattintottunk, egy üres rajzvásznat kapunk- ami elég elrettentő, ha az Olvasó e könyv 
íróihoz hasonlóan kétoldali rajzolitisszel bajlódik. Mindazonáltal annyi internetes grafi
kai tananyag létezik - és akkor a kizárólag ennek a témának szentelt könyvekről nem 
is száltunk -, hogy most, bízva alkotásvágyában, nyugodt lélekkel engedjük el 
az Olvasó kezét. A mai órának mindössze az a célja, hogy a weboldalainkra szánt 
képekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet néhány dologra- ez nem jelenti azt, hogy 
meg is tanuljuk elkészíteni a képeket. A saját magunk választotta program teljes 
megismeréséhez vezető úton akkor léphetünk előre, ha a fenti alapműveletekkel már 
tisztában vagyunk. 

Hogyan csökkenthető a színek száma egy képen? 

A kép méretének - és ebből következően a letöltési időnek - a csökkentésére szolgáló 
módszerek egyik legeredményesebbike abban áll, hogy csökkentjük a képen használt 
színek számát. Ezzel lényegesen romlik néhány fénykép minősége, de az eljárás 
a legtöbb reklámcsík, nyomógomb és egyéb ikon esetében remekül használható. 

Árnyalásnak (dithering) neveuük azt az eljárást, amelynek során a képszerkesztő al

kalmazás úgy igyekszik visszaadni egy a színpalettában jelen nem lévő színt, hogy 

két hasonló szín képpontjait váltogatja a megfelelő helyen. Egy árnyalt rózsaszín 

például egymást váltó piros és fehér képpontokból áll, amelyek egymás mellé 

kerülve rózsaszínnek látszanak. Az árnyalás sok esetben javít a képek minőségén, 

de a webes grafikák esetében mégsem javasoljuk a használatát Hogy miért? 

Azért, mert a lényegéből adódóan a kép hordozta információ bonyolultságát növeli, 

ami viszont általában a fájlméret, illetve a letöltési idő lényeges növekedését vonja 

maga után. 

Bizonyára örömmel értesülünk arról, hogy a kevés színnel bíró képek számára is létezik 
fájlformátum. A neve: Graphics Interchange Forrnat (grafikamegosztási formátum), azaz 
GIF. Ha egy képet GIF formátumban mentünk, figyelmeztetést kaphatunk, miszerint 
az eddig különálló rétegeket a programunk eggyé lapítja, illetve a palettás formátumba 
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való átalakítás miatt csökkenni fog a kép színeinek száma. Nos, ezek a GIF formátum 

miatt szükséges átalakítások- mint az a 10.7. ábrán is látható. A párbeszédablak arra 

szólít fel, hogy vegyük tudomásul az előzőekben említett változásokat, és amelyek 

ezután a mentési folyamat részeként meg is történnek. Ne aggódjunk, ha egyelőre nem 

teljesen értjük a beállítási lehetőségeket, de szánjunk időt arra, hogy elolvassuk, amit 

az alkalmazásunk súgófájljában a rétegekről, illetve a színpalettás képekről találunk. 

Jegyezzünk meg annyit, hogy a GIF formátumot olyan képekhez szánták, amelyekben 

nagyobb egyszínű foltok vannak- azaz weboldalak címsávjai, vagy más, rajzolt képek 

-a fényképekhez azonban messze nem ideális. 

� ExportFile 

Your image should be exported betore it can 

be saved as GIF for the follawing reasons: 

GIF plug-in can only hondie grayscar.. or ind""ed ÍJNges 

0 jeanvert to lndexrd using default settingsÍ 
(Do it manuaUy to tunc the resuft) 

Convert to Grayscale 

The o-port CQ'Jvmion won t modi/y yovroriginal imogr. 

l::!elp . l l !gnore. ll pport ll {ancel 

10.7. ábra 

Amikor egy képet GIF formátumban mentünk, esetleg figyelmeztetést kapu nk, hogy így 

indexelt színpalettás kép jön létre 

További, a jelentősebb webböngészők mindegyikében támogatott fájlformátum a PNG. 

Míg a GIF formátum egyetlen átlátszó szín használatát támogatja - ahol aztán majd 

a weboldal színe válik láthatóvá -, a PNG formátum továbblép: itt az átlátszóság külön

böző fokozatait adhatjuk meg. 

Atlátszó képek használata 

Találkozhattunk már olyan weboldalakkal, amelyek a tárolóikban háttérszínt, illetve 

háttérképet használtak, de olyan képek is voltak bennük, amelyek egyes részein 

láthatóvá vált a háttér. Az iJyen esetekben az elöl lévő kép egyes részei átlátszók voltak, 

de az egyébként mindig téglalap alakú kép üresen maradt részei nem látszottak. 

Sok esetben remek alkalom nyílik az ilyen részlegesen átlátszó képek használatára, ha 

a rajzaink egyszerűen jobban néznek ki közvetlenül az alkalmazott háttérszín, illetve 

háttérkép előtt. 
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Ha egy kép egy részét átlátszóvá szeretnénk tenni, akkor vagy GIF, vagy PNG formátum

ban kell mentenünk. Ahogy az óra korábbi részében már száltunk róla, a legtöbb GIF 

formátumot támogató alkalmazással egy színt tehetünk átlátszóvá, a P G formátum 

esetében azonban az átlátszóság különböző fokozatairól lehet beszélni. A PNG formá

tum főként a többféle átlátszóság okán tekinthető jobbnak a GIF-nél. A legfrissebb 

webböngészők mostanra mind képesek a P G formátum kezelésére. A P G képformá

tumról a http: l /www .libpng. org/pub/png/pngintro. htmlweboldalon tudhatunk 

meg többet. 

Az átlátszó képek létrehozása során alkalmazott eljárás a használt képformátumtól 

(GIF vagy P G), illetve a létrehozásra használt grafikai alkalmazástól függ. Segítséget 

a grafikai alkalmazásunk súgófájljaiban találunk, de az is megfelelő megoldás, ha 

valamelyik internetes keresővel az átlátszó kép készítése [ide az alkalmazásunk neve 

kerül] kifejezésre (vagy angolul a transparent image kifejezésre) keresünk. 

Mazaikes háttér kialakítása 

Bármelyik GIF vagy JPEG formátumú kép alkalmas arra, hogy egy tárolóelem hátteré

nek alkotója legyen. Mindazonáltal, mielőtt hozzálátnánk a mazaikszerő háttér- külö

nösen egy mintagazdag mozaikos háttér- kialakításához, gondolkodjunk el azon, 

hogy mennyiben gazdagítja egy ilyen háttér a webhelyünk nyújtotta élményt. Sőt ami 

talán még fontosabb: gondolkodjunk el azon is, hogy az oldal szövege mennyire lesz 

könnyen olvasható egy ilyen háttér előtt. 

Ha felidézzük az általunk nap mint nap meglátogatott webhelyeket, ráébredhetünk, 

hogy nem túl sok használ ismétlődő képekből álló mintás, az egész oldalra kiterjedő 

hátteret. Ha a böngészőnkkel kizárólag cégek, termékek, sportegyesületek, illetve más, 

főként információszolgáltató céllal létrejött- azaz szövegközpontú - webhelyekre 

szaktunk ellátogatni, akkor a mintázott hátterű weboldalak aránya tovább csökken. 

Bár a webhelyünket olyanná alakítjuk, amilyenné csak akarjuk, ha a cégünk 

weboldalának elkészítéséről van szó, esetleg érdemes lemondani a színes szöveg 

mögül rikítóan kitűnő háttérről. 

Ha mégis az egész webhelyre kiterjedően egy ismétlőelő képekből álló mintás háttérkép 

használata mellett döntünk, ne feledjük, hogy az ilyen háttér akkor néz ki a legjobban, 

ha nem látszik, hogy ismétlődik rajta a kép. Más száva!: akkor lehetünk biztosak abban, 

hogy megfelelő képet választottunk, ha a kép alja észrevehető átmenet nélkül folytató

dik a tetejében, és az egyik olelala a másikban. 

A 10.8. és a 10.9. ábra egyaránt mozaikos hátterű webhelyet mutat be. A háttérkép saját 

magába történő átmenere mindkét esetben észrevehetetlen, az összhatás mégsem 

ugyanaz. 
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10.8. ábra 

A háttérkép határai nem látszódnak, mégis tudjuk, hogy ismétlődő mintázatot látunk, 

ugyanis hat egyforma alak alkotja a hátteret 

� . c � 

Background Tile Example (Better) 

This is a piec.e of black 1ex1 0\U aliod baclcground. 

This lig!lly coiQ(ed, &p!dy potteroedbeckground �"not so bad. ;r}v•ire going fe< a certain look (old 
paper. in this instance) 

Lorem ipsum dolo.-,.;, omet. coosec�<tu< aópisciog elit. Fusce mauris erat. accumsan quis r-i>us od. 
molestie,. o<io. Proio id 1ao<tt< nisi. �1auris virae elit libero, eu imper&t felis. Pelleatesquhed sapoea a 

wna pretium porta sit amet eget tortor. \'� "ll!puaate �arcu. eu \."estibulum: risus gravida non. j 
NuDa mallis purus -ue libero t<mpar nec pretiom llUDC bianclit Suspenásse risus aote,luctns sed aJ;quet et, 
tiocidunl ut justo. Pbaselus ooo dich>n tonor PeBeutesque sit omet purus o<io. Quisque oliquet lris1ique 
quam. a consequar sem tristique ac. Praesent eu sem et urna faucibus tristique eu eget c.ci.. )&uis iacuis 
odio pomir<>< loo piaemil cursus . ..,......,. bibendum adipisciog nibb nec '-.bio:ula. �iorbi -a.gue, 
malesuada eu &mg;l1a quis, comeetetur nec telus. Aliquam in aula mi. eu scel<risque vdit 

10.9. ábra 

A háttérkép határai ezúttal sem látszódnak, és nem is feltfinő, hogy ismétlődik a kép 

A ll. órán megtanuljuk majd, hogyan helyezhetjük el a háttérképeket tárolóelemekben. 

A mai órán elmondott minden figyelmeztetés ellenére lesznek olyan helyzetek, amikor 

a háttérképek a webtervezői eszköztárunk hathatós eszközeivé válnak - ele nem egész 

oldalra kiterjeelő háttérként 
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Ha mindenképpen mozaikos hátteret szeretnénk, de sehogy sem sikerül a kívánt 

mintázat kialakítása, keressük fel az Interneten található több száz, szabadon 

használható háttérképeket ajánló weboldal valamelyikét Az ilyen webhelyeken 

található képek-bár profi grafikusok munkái -vagy ingyenesek, vagy igen olcsók. 

Animációt tartalmazó webes grafika készítése 
A GIF formátum használatával olyan animációk készítésére is lehetőségünk nyílik, 

amelyekkel bármelyik weboldalt feldobhatjuk Az animációt tartalmazó GIF képek 

sokkal rövidebb idő alatt tölthetők le, mint a hasonló célú mozgókép-, illetve multimé

diás fájlok. Animált GIF fájlok úgy készíthetők a GIMP segítségéve!, hogy több réteget 

is létrehozunk a képen, és a fájl mentésekor módosítjuk az Animated GIF beállításokat. 

Ha pedig máris megvan az animálni kívánt képsorozat, használjuk a Gickr ingyenes, 

web alapú, animált GIF fájlok készítésére szánt szolgáltatását 

(h t tp: l /www. gickr. com/} 

A GIF animáció elkészítésének első lépéseként az egymás után megjeleníteni kívánt 

képeket- vagy rétegeket, a használt alkalmazástól függően - kell elkészítenünk 

Az egyes képek lesznek az animáció képkockái. Bár az angol szakirodalomban ezekre 

a képkockákra ugyanúgy a "frame" névvel hivatkozunk, mint a keretekre, amelyekkel 

a 13. órán fogunk megismerkedni, a kettőnek semmi köze egymáshoz. A képkockákra 

úgy kell gondolnunk, rnint azokra az állóképekre, amelyekből a filmek, illetve rajzfilmek 

készülnek. A monitoron megjelenő mozgás az egyes önálló képek közötti parányi 

eltérések eredménye. Ha már kigondoltuk, hogy rni lesz az egyes képeken, az animáció 

elkészítése viszonylag egyszer(í - a tervezés folyamata okozza a legf6bb nehézséget 

Szánjunk kis időt arra, hogy a forgatókönyvekhez hasonlóan felvázoljuk a képkockákat, 

főleg akkor, ha az animáció nem csak néhány képkockából áll majd. Ha már kigondol

tuk, hogy a képkockák miként kapcsolódnak egymáshoz, akkor vagy a pár sorral koráb

ban említett Gickr szolgáltatással készíthetjük el az animációt, vagy olvassuk el a grafikai 

alkalmazásunk leírásának idevágó részét, és ismerkedjünk meg az animációk készítésé

nek módjával. 

Összefoglalás 
A mai órán a képek webes használatra történő előkészítésének alapjaival ismerkedhet

tünk meg. Ha mást nem is, azt biztosan megértettük, hogy igen összetett témakörről 

van szó, ahhoz pedig biztosan elegendő volt a tananyag, hogy étvágygerjesztőül 

szolgáljon. A mai óra példáiban a népszerű (és ingyenes!) GIMP alkalmazást használtuk, 

de természetesen lehetőségünk van egy nekünk jobban tetsző programot választani. 
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Megtanultunk képet körülvágni, átrnéretezni, színkorrekciót végrehajtani rajta, és 

megismerkedtünk néhány fájlformátummal is. Sok meggondolnivalónk van, ha 

a weboldalainkat képekkel kívánjuk gazdagítani - többek közt a kép mérete, felbontása, 

az átlátszóság használata, illetve az animált GIF képek és az ismétlődő elemekből 

építkező mozaikos hátterek elhelyezése. 

Kérdezz-felelek 

K: Nem okosabb-e ahelyett, hogy ezt a sok mindent megtanulnám, kiadni az oldal 

tervezési munkálatait egy számítógépes gra.fikusnak? 

V: E könyv írójának nincs egyszerű dolga, ha válaszolnia kell a kérdésre. 

A hezitálásnak pedig nem az az oka, hogy az író maga is egy webfejlesztő és 

-tervező cégnél dolgozik, és így az áll érdekében, hogy a szakosodott cégek fog

lalkoztatásár javasolja. Ez azonban nem mindig a legjobb megoldás. A feladatot 

egy grafikusnak kiadni időbe és pénzbe kerül. Ezen felül sok az olyan számító

gépes grafikus, aki nem webes célra készíti a grafikáit - gondoljunk csak 

a nyomtatásra szánt grafikákra, amelyek egészen mások, mint az Internetre 

készült társaik. Sőt egy magát grafikai tervezőnek vélő egyén nem feltétlenül bír 

a mi igényeinknek megfelelő grafikai tetvező minden képességéveL Más szóval, 

lehet, hogy remekül megtervezi a webhely grafikai elemeit, de annyira nem 

remekel tartalomfejlesztőként, vagy csak kevéssé ért a HTML-hez és a CSS-hez. 

Ha a webhelyünk egyszerű személyes webhely, akkor a rá költendő pénznek 

könnyen találunk jobb helyet is. Ha azonban egy céget, egy terméket, egy 

iskolát, vagy bármi más olyasmit képvisel a webhely, aminek a sikere függ 

a róla kialakult képtől, megtérülhet, ha időt (és pénzt) szánunk arra, hogy egy 

hozzáértő webtervezőre bízzuk a teendőket. 

K: Már készítettem nyomtatásra szánt képeket. A webes célra készülő képek 

esetében van valami eltérés? 

V: Van bizony. A webes képeknél sok, a nyomtatott képekkel kapcsolatos szabályt 

félre kell tennünk. A webes képek esetében az alacsony felbontást szeretjük, 

míg a nyomtatásra szánt képeknél igyekszünk a lehető legmagasabb felbontás

sal dolgozni. A számítógép monitorán feketére rajzolunk fehérrel, míg a papíron 

a fehér háttérre kerül a fekete rajz. Ha sok nyomtatott grafikát készítettünk már, 

akkor igencsak figyelnünk kell arra, hogy ne váljunk a szakásaink rabjává. 

K: Ha van egy WindowsAVI formátumú mozgóképem, tudok belőle GIF formátu

mú animációt készíteni? 

V: Igen. Mindössze annyi a dolgunk, hogy egy alkalmas programmal, például 

az Animation Shoppal nyitjuk meg az AVI fájlt. A program lehetőséget ad 

a képkockák számának csökkentésére. Ha a készülő fájl méretét elfogadható 

szinten kívánjuk tartani, elég, ha csak minden harmadik képkockát használjuk 

a mintavételezéshez. A 12. órán azt is megbeszéljük, hogyan illesztl1etjük be 

egy weboldalba magát az AVI fájlt. 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít
hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 
a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Lapolvasóval beolvasunk egy lóról készült fényképet. Mekkora legyen a kép, 
ha egy weboldalon kívánjuk elhelyezni? Milyen fájlformátumban érdemes 
mentenünk a képet? 

2. A cégünk emblémája egy fekete Z betű, mögötte egy vörös körrel. Mekkora 
méretben érdemes megrajzolnunk, illetve beolvasnunk? Milyen formátumban 
mentsük a képet, ha a weboldalunkon is használni szeretnénk? 

3. Üzlettársunk egy részletgazdag, sötét, erdei lombkorona képét szeretné 
a cégünk webhelyén háttérként használni. Vastag fehér betűkkel szeretné írni 
a szöveget. Mit tegyünk? 

Válaszok 

1. A kép mérete a kép fontosságától függően 100 x 40 képponttól 300 x 120 képpon
tig változhat. A legalkalmasabb formátum a JPEG, nagyjából 85o/o-os tömörítési 
arány mellett. Természetesen az is megoldás, ha csak egy bélyegképet helyezünk 
el, és arra kattintva nyílik meg az oldalt kitöltő nagyságú kép. A következő órán 
tanuljuk meg, hogy rniként lehet képeken hivatkozást elhelyezni. 

2. Egy négyzet alakú embléma számára általában körülbelül100 x 100 képpontnyi 
terület szükséges, de egy ennyire egyszerű grafika igen jól tömöríthető, így hasz
nálhatunk 300 x 300 képpontos vagy akár ennél is nagyobb képet. Figyeljünk 
arra, hogy a sablonunkban meglegyen a kép számára szükséges hely, rnivel ez 
egy elég nagy négyzet. A képet érdemes színpalettás GIF képként mentenünk, 
ugyanis nagyon kevés szín található benne. 

3. Megtagadjuk a kérését, és többé nem engedjük beleszólni a cég arculattervének 
alakításába. 
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Gyakorlatok 

• Ha van céges - vagy személyes - fényképalbumunk, keressünk benne olyan 
képeket, amelyek jól mutatnának a webhelyünkön. Olvassuk vagy olvastassuk 
be őket lapolvasóvaL Az így létrehozott digitális képtár mindig jól jöhet, ha 
képek kellenek egy weboldalra. Ha digitális kamerával készült fényképeink is 
vannak, természetesen nem kell a beolvasással bajlódnunk, azonnal hozzá
foghatunk a képek webes használatra történő előkészítéséhez. 

• Mielőtt a fontos, céges weboldalunkhoz nyúlnánk, próbálkozzunk a személyes 
honlapunk megszépítésével. Így lehetőségünk nyílik a GIMP - vagy az általunk 
választott egyéb alkalmazás- használatának elsajátítására, és a munkahelyünkön 
már minden úgy fog menni, mint a karikacsapás. 
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Képek használata a webhelyen 

A lecke tartalma: 

• Képek elhelyezése egy weboldalon 
• Leírás mellékelése a képekhez 
• Kép szélességének és magasságának megadása 
• Képek igazítása 
• Képek átalakítása hivatkozássá 
• Háttérképek használata 
• Képtérképek készítése 

A 10. órán megtanultunk olyan digitális képeket keresni, illetve készíteni, amelyeket 

felhasználhatunk a webhelyünkön. A mai órán láthatjuk, hogy rnilyen egyszerű 

az említett képeket elhelyezni a weboldalainkon. Ezen az órán megismerkedünk 

a HTML nyelv képek elhelyezésére és leírására szolgáló elemeivel, a képek igazításá

nak módjával, és megtanuljuk, hogy tniként használhatjuk a képeket hivatkozásként, 

illetve más tartalomhoz vezető "térkép" gyanánt. 
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Önálló feladat 

Képek előkész/tése a webhelyünkön történő használatra 

Már most készítsünk elő két-három olyan képet, amelyeket az órán tanultakat követve 
elhelyezhetünk a saját weboldalainkon. Ha van már kéznél néhány GIF, PNG vagy 
JPEG formátumú kép (a fájlnevek vége .gif, .png vagy. jpg), akkor használhatjuk 
azokat. Az előző órán elkészült képek is megfelelnek erre a célra. 

Az olyan keresőszolgáltatások, mint a Google, igazi aranyhányának bizonyulhatnak, 
hiszen a segítségükkel számtalan, a keresett témával kapcsolatos oldalhoz juthatunk el. 
A keresőoldalak segítségével továbbá rengeteg olyan oldalra lelhetünk, amelyek ingyen 
vagy igen olcsón használható médiagyűjteményeket kínálnak. e feledkezzünk meg 
a Microsoft sok-sok képet és multimédiás fájlt tartalmazó 
http: l loffice.microsoft. comleliparti webhelyéről sem. Értékes forrás a Google 
Images (http: l limages.google.coml) és a Flickr (http: l lwww. flickr.coml) 

webhely is. Keressünk olyan Creatíve Comrnons felhasználási engedétyű képeket, 
amelyek a szerző megjelölésével szabadon felhasználhatók. 

Képek elhelyezése egy weboldalon 

A webkiszolgáló, a webböngésző, és a végfelhasználó szempontjából nincs jelentő

sége, hogy hol helyezzük el a képeket, amennyiben mi magunk tudjuk, hol vannak, 

és a HTML-kódban helyes elérési utakat adunk meg. 

Ha képet szeretnénk elhelyezni egy weboldalon, akkor az első dolgunk az legyen, 
hogy a könnyebb átláthatóság végett a képet áthelyezzük a HTML-fájlt tartalmazó 
könyvtárba vagy egy Images (Képek) nevű mappába. A szövegben ahhoz a részhez 
érve, ahol a képet látni szeretnénk, helyezzük el az alábbi HTML-elemet. 
A royimage. gif név helyett természetesen a saját képünk fájlnevét kell megadnunk. 

<img src="myimage.gif" alt="My Image" /> 

Ha a weboldalakat tároló könyvtáron (a dokumentumgyökéren) belül létrehozott 
képkönyvtárba tettük a képet, akkor az alábbi sort kell írnunk: 

<img src="/images/myimage.gif" alt="My Image" /> 

Az XHTML-weboldalak az <img 1 > elemben mind az src, mind az al t jellemző hasz
nálatát megkövetelik. Az src jellemző a képfájl megadására szolgál, az alt jellemző 
értékeként pedig a kép leírását adhatjuk meg - ez utóbbira akkor van szükség, ha 
a felhasználó nem látja a képet. Az al t jellemzőről bővebben a Képek szöveges leírása 
című részben olvashatunk. 
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Az <img l> elemben megadható a title (cím) tulajdonság is, ami szintén a kép 

szöveges leírását tartalmazza. Az alt jellemzőtől eltérően azonban a ti tle jellemző 

célja a képnek egy olyan leírását megadni, amelynek az olvasójáról feltételezzük, 

hogy látja a képet. Az al t jellemző fontosabb célt szolgál. és főként akkor mutatko

zik meg a jelentősége, amikor a kép nem látszik - például amikor egy vak felhasználó 

képernyőolvasó alkalmazással .. tekinti meg" a weboldalunkat Bár a kettő közül csak 

az al t jellemző használata kötelező, mégis, ha a képeink leírása fontos a számunkra, 

érdemes az alt mellett a title jellemzőnek is értéket adnunk. 

Az <img l> elem használatát a 11.1. példa szemJélteti. A weboldal tetején - még 

a szöveget tartalmazó bekezdés előtt - elhelyeztünk egy képet. Ha a böngészőnkben 

megnyitjuk a 11.1. példában közölt HTML-fájlt, akkor az automatikus betöltés után 

a manitorunkon a 11.1. ábrán is látható kép jelenik meg. 

11.1. példa Kép elhe{vezése a weboldalon az <imgl> címke segitségével 

<?xml version""1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-I/W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>A Spectacular Yosemite View</title> 

</head> 

<body> 

<h1>A Spectacular Yosemite View</h1> 

<P><img src="hd. jpg" alt="Half Dome" !><Ip> 

<p><strong>Half Dome</strong> is a granite dome in Yosemite National 

Park, located in northeastern Mariposa County, California, at the 

eastern end of Yosemite Valley. The granite crest rises more than 

4,737 ft (1,444 m) above the valley floor.</p> 

<P>This particular view is of Half Dome as seen from Washburn 

._ Point. <IP> 

</body> 

</html> 

� 
Elvileg bármely webhelyről származó képet be tudunk illeszteni a saját oldalainkba. 

Minden olyan alkalommal, amikor valaki megnézi az oldalunkat. a kép a másik 

webhely kiszolgálójáról érkezik. Ezt megtehetjük, de jobb, ha nem tesszük. Nemcsak 

azért, mert nem szép dolog mások sávszélességét saját célra használni, de az sem 

kizárt, hogy a weboldalaink így lassabban töltődnek be. Ezen felül pedig semmilyen 

beleszólásunk nincs a kép megváltoztatásába vagy törlésébe. 

Ha engedélyt kapunk arra, hogy egy másik webhelyen megjelent képet elhelyezzünk 

a saját oldalunkon, mindig töltsük át a kép másolatát a saját számítógépünkre, és 

az <img src= "http: l lwww. másik_kiszolgáló. comlkülső_kép. jpg" l> 
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hivatkozás helyett mindig a helyi, <img src=" sa j át_kép. jpg" /> hivatkozást 

használjuk. Az előző tanács persze nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor 

a képeinket-például a fényképeinket - olyan külső kiszolgálón tároljuk, amelyet 

éppen ilyen célra állítottak fel. Ilyen szolgáltatást nyújt például a Flickr 

(h t tp: 1 /www. flickr. com/). ahol- az ilyen szolgáltatásoknál megszekott módon 

-pontos, a szolgáltató webkiszolgálójának címét tartalmazó URL-t is kapunk az egyes 

képekhez. 

Batr Dome 11a tpnil:e domc ln Yoscaite XlilioDal Pak. kN:.atediD ocxtbetitem � Coaary, 

Caif'onu, at Ibe eastem cad o(Yoscmr:e Vdey. The p-We ac."st nses m«e lhaa 4 ,3':' ft (1.144 � lbo\•e 

lbe\Wytloar 

11.1. ábra 

Amikor a webböngésző betölti a 11.1. példában közölt HTML-fájlt, a böngészőablakban 

a hdjpg kép jelenik meg 

Időközben rájöhettünk, hogy az img az image, azaz a kép szó rövidítése, az src pedig 

a source, azaz a forrás szóé, és a képfájl helyére hivatkozik. Ahogy a könyv korábbi 

részében már szó volt róla, a képeket mindig önálló fájlban, a szövegtől elkülönítve 

tároljuk, hiába tűnik a böngészőben megjelenítve az oldal részének. 

Ahogy a hiperhivatkozások megadására szolgáló <a href> círnkében, az <img />címke 

src jellemzőjében is bármilyen teljes internetes cím megadható. A másik lehetőség, 

hogy ha a kép és a HTML-fájl egy mappában található, csak a fájlnevet adjuk meg. 

Természetesen viszonyított (relatív) címeket is használhatunk, például: 

/images/birdy. jpg vagy .. /smiley. gif. 
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Képek szöveges leírása 

A 11.1. példa <img />eleme tartalmaz egy rövid szöveges leírást is, az alt="Half 

Dome "-ot. Az al t szócska az a/ternate text, azaz helyettesítőszöveg kifejezés rövidítése. 
Ez a szöveg akkor jelenik meg, ha a kép nem töltődik be. A kép be nem töltődésének 
oka lehet egy hibás cím, de a felhasználó is kikapcsolhatta a böngésző beállításai között 
a képek automatikus betöltését- és az is lehet, hogy a kép az internetkapcsolat lassúsága 
Iniatt nem érkezett még meg a gépére. A 11.2. ábrán a kép helyén megjelenő, az alt 

jellemzőben tárolt szöveget figyelhetjük meg. 

r.-A �lar Yosemit� Vtew- Moz:llla Firefax C> t @""li!öiil 
f fH fáJt Y"-.o Hittory &ookrmtb looG .t:l.elp 

· C  � http://www.yourdomam.com/shawimaqe_noalt.ht:ml 

A Spectacular Y osemite View 

Half'Dome 

BalfDom e is a gnmite domein Y osemile National Pittk.located in noctbeastem Maripasa County, 
Calífomia. al the eastem eod of Y osemile VaD.ey. The granit:e crest rises more tban 4, 737 ft (1,444 m) 

above the '*Y Boor-. 

This particu1a:r 'iew is ofHalf� as seen &om \Vasbburn PoioL 

Done 

11.2. ábra 

.. . 

• 

A Jelhasználók az alt jellemzőben tárolt szöveget látják, ha a kép nem töltődik be 

Ha az egérmutatót a kép fölé visszük, az alt jellemző szövegét általában még 
olyankor is láthatjuk egy kis mezóben (a mező neve eszközleírás, angolul tooltip), ha 
a kép teljesen betöltődött, és megjelent a böngészőnkben. Az al t jellemző szövege 
segít a rosszul látó vagy más okból képernyőolvasót használó felhasználóknak is. 

A weboldalaink minden képéhez meg kell adnunk az al t jellemző szövegét, mégpedig 
arra a sokféle lehetséges helyzetre gondolva, amikor ez a szöveg a felhasznáJók szeme 
elé kerülhet. Általában az a legokosabb, ha röviden leírjuk a képet, a weboldalak készí
tői azonban sokszor hirdetést vagy humoros gondolatokat helyeznek el a kép al t 

jellemzőjében - bár a túl sok, az információ helyét elfogJaló humorizálás esetleg nem 
nyeri el mindenkinek a tetszését. A kicsi vagy jelentőséggel nem bíró képek esetében 
nagy a kísértés a helyettesítő szöveg elhagyására, de az <img 1 > elemben kötelező 
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az al t jellemzőt megadni. Ha elhagyjuk, attól még az oldal hibátlanul megjelenik, de 
megsértjük az érvényben lévő XHTML-szabványt. A szerzők így azt tanácsol ják, hogy ha 
tényleg nem akarunk semmit beleírni - ilyen lehet például a kis díszítőelemek képeinek 
esete-, akkor adjuk meg a jellemzőt üresen hagyva (alt=" " ). 

Az <img l> elemben a title jellemzőt nem kötelező megadni, holott a szerepe az alt 

jellemzőhöz igen hasonló. Sőt ha mindkét jellemzőnek van értéke, akkor az eszközle
írásban a tit le jellemző értéke jelenik meg. Ennek a ténynek az ismeretében a képek 
szöveges leírásakor a legokosabb rnind az alt, m.ind a title jellemzőnek értéket 
adnunk- valami olyasmit, ami szeriotünk abban az esetben is megfelelő, ha az eszköz
leírásban olvassák el, és akkor is megállja a helyét, ha képernyőolvasóval olvassák 
az oldalunkat. 

A kép szélességének és magasságának megadása 

Minthogy a szöveg a képeknél lényegesen gyorsabban utazik az Interneten, a legtöbb 
webböngésző a szöveget a képeket megelőzően jeleníti meg. Így a képekre várva van 
rnit olvasnia a látogatónak, és az az érzése támad az embernek, hogy az oldal gyorsab
ban töltődik be. 

Ha biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az oldalunkon minden annyira gyorsan 
jelenik meg, amennyire csak lehet, és ráadásul a megfelelő helyen, akkor adjuk meg 
az egyes képek magasságát és szélességét. Így a böngésző az oldal felépítése közben és 
a kép betöltődésére várva azonnal a megfelelő méretű helyet tudja lefoglalni a képnek. 

A weboldalainkra kerülő egyes képek pontos, képpontban kifejezett szélességét és 
magasságát a grafikai alkalmazásunk segítségével tudhatjuk meg. Az is elképzell1ető, 
hogy az említett tulajdonságokat az operációs rendszerünk eszközeivel is kideríthetjük. 
A Windowsban például a kép szélességét és magasságát úgy állapíthatjuk meg, hogy 
az egér jobb gombjával a képre kattintunk, az így megnyíló menüből a Properties 
(Tulajdonságok) pontot, majd onnan a Details (Részletek) lehetőséget választjuk 
Ha már ismerjük a kép szélességét és magasságát, az adatokat az alábbiak szerint 
helyezhetjük el az <img l> elemben: 

<img src="saját_kép.gif" alt="Fancy Picture" width="200" height="l00" l> 

A width jellemző a kép szélességét, a height pedig a kép magasságát tárolja. 

A kép számára megadott szélesség- és magasságértéknek nem kell megegyeznie 

a kép valós szélességével, illetve magasságával. A böngésző a képet az általunk 

megadott méretűvé fogja kicsinyíteni, illetve nagyítani. Mindazonáltal rendszerint 

nem okos dolog a böngészők képátméretezési képességeire alapoznunk, mivel ezen 

a téren nem kifejezetten jók. Ha egy képet kisebb méretben kívánunk megjeleníteni, 

akkor biztosan jobban járunk egy képszerkesztő program használatávaL 
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Képek igazítása 

Ahogy a szöveg oldalon belüli igazírását meg tudtuk oldani, a képek oldalon belüli iga

zítására is megvannak a megfelelő eszközeink. Nem csak vízszintes igazításról van szó; 

a képet függőlegesen is hozzáigazíthatjuk az őt körülvevő szöveghez, illetve további 

képekhez. 

Képek vízszintes igazítása 

Ahogy az 5. órán megbeszéltük, egy weboldal elemeit a <d i v style=" text

align:center">, a <div style="text-align:right"> és a <div style="text

align: left"> címkékkel igazíthatjuk középre vagy a jobb, illetve a bal margó mellé. 

Ezek a stílusbeállítások a szövegre és a képekre is hatással vannak, sőt a <p> elemben is 

hasznáU1atók. 

A képek rendszerint - a szöveghez hasonlóan - a bal margó mellé kerülnek, hacsak 

a style= "text-align: center", illetve a style=" text-align: right" tulajdonsággal 

nem rendezzük őket középre vagy jobbra. Más szávai, a text-align stílustulajdonság 

alapértelmezett értéke a left, azaz a bal oldal. 

A képeket körbe is folyathatjuk a szöveggel, ha a float (úsztatás) stílustulajdonságot 

közvetlenül az < img l> elemben adjuk meg. 

-� 
� 

A float stílustulajdonság sokkal több mindenre jó, mint ami ezúttal kiderült róla, sőt 

nem csak a képek esetében használható. A float ötletes használatával igen érdekes 

oldalelrendezések alakíthatók ki - mint az a könyv későbbi részében majd kiderül. 

� Spectaculat Voserrute VMMS- Moz:llla Fftfox 

. c & http:/1-.yourdomlin�•gdlo•t.html 
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El Capitu is a 3,000-foot (910 m) "-mical rock formalion in Y osemile 

National Park. k>cated oo the oorth sKk of Y osemire Valey, oear� western 

end The granile mouolithis one cL the wodd's fa\-orite chaknges forrock 
c!Knbers. The formalion was named 'El Capitan' by the �iariposa Battaion 

wben it explored the '-alley in 1851 

Tuuel Yiew is a \�wpoiot oo State Route 4llocaled directly east of the 

Wawooa T1lllllf!l a.s ooe enten YoR:Illite Vdey &-om tilt: south. The,oiew looks 
east mto Yo,.",;,e \"aley �the southwest face ofEl Capi!an. Half 

Dome. and Bridalvél Falls. This is. to many. the first,i=·s of the popular 

att:ractioos in Y osemile 

Don• 

11.3. ábra 

A 11.2. példában használt 

képigazítás eredménye 
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A 11.2. példában az <img style=" float: left" l> címke az első képet balra rendezi, 

és engedélyezi, hogy a szöveg körbevehesse a képet. Ehhez hasonlóan 

az <img style=" float: right" l> címke jobbra rendezi a második képet. Aszöveg 

ezúttal is körbeveszi a képet, csak most balról. A 11.3. ábrán a két képet tartalmazó 

weboldal látható. A középre igazított képeket nem szokás szöveggel körbevenni, mivel 

ilyenkor a szöveg elhelyezése kiszámíthatatlanná válik. 

11.2. példa Képek elrendezése a webo/da/o�z a text-align stílustttlajdonsággal 

<?xrnl version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!OOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www.w3 .org/TR/xhtm1111DTD/xhtml11.dtd"> 

------------�--� 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>More Spectacular Yosemite Views</title> 

</head> 

<body> 

<h1>More Spectacular Yosemite Views</h1> 

<P><img src="elcap_sm.jpg" alt="El Capitan" width="100" 

height="75" style="float:left; padding: 6px;"/><strong>El 

Capitan</strong> is a 3,000-foot (910 m) vertical rock forrnation 

in Yosemite National Park, located on the north side of Yosemite 

Valley, near its western end. The granite monolith is one of the 

world's favorite challenges for rock climbers. The forrnation was 

named "El Capitan" by the Maripasa Battalion when it explored the 

valley in 1851.</p> 

<P><img src="tunnelview_sm.jpg" alt="Tunnel View" width="100" 

height="80" style="float:right; padding: 6px;"/><strong>Tunnel 

View<lstrong> is a viewpoint on State Route 41 located directly east 

of the Wawona Tunnel as one enters Yosemite Valley from the south. 

The view looks east into Yosemite Valley inclucting the southwest face 

of El Capitan, Half Dome, and Bridalveil Falls. This is, to many, the 

first views of the popular attractions in Yosemite.</p> 

</body> 

</html> 

Jól látható egy kis üres terület a kép és a szöveg között - egész pontosan hat 

képpontnyi a kép minden oldalán. Ezt- a 11.2. példa mindkét <img 1 > címkéjébe 

beírt- belső margó (padding) alkalmazásával értük el, amelynek a használatáról 

részletesebben majd a 13. órán tanulunk. 
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Képek függőleges igazítása 

Van úgy, hogy egy szöveget tanalmazó sor közepére szeretnénk egy kicsi képet beszúrni, 

vagy egyetlen sor szöveget szeretnénk egy ábra mellett feliratként ell1elyezni. Mindkét 

esetben jó szalgálatot tesz az az eszköz, amellyel a szöveg és a kép függőleges helyzetét 

szabhatjuk meg. A kép aljával kerüljön egy magasságba a szöveg alja? Vagy a szöveg 

közepénél legyen a kép közepe is? Az említett kettőn kívül még további lehetőségek is 

adódnak: 

� 
' 

'l 

A vertical-align stílustulajdonság további lehetséges értékei a top (fent), és 

a bot tom (lent). A segítségükkel a képek a sorban lévő szöveget figyelmen kívül 

hagyva rendezhetők egy adott elemsor legtetejére, illetve legaljára. 

• Ha a kép tetejét a vele egy sorban lévő képek, illetve betűk legmagasabbikának 

tetejéhez szeretnénk igazítani, akkor használjuk az <img style="vertical

align: text-top" />címkét. 
• Ha a kép alját szeretnénk a szöveg aljához igazítani, az <img 

style= "vertical-align: text-bottom" />címkét érdemes használnunk. 
• Ha a kép közepét a vele egy sorban lévő objektumok közepéhez szeretnénk 

igazítani, akkor az <img style="vertical-align:middle" />címke lesz 

a segítségünkre. 
• Ha a kép alját a szöveg betűvonalához kívánjuk igazítani, az 

<img style="vertical-align:baseline" />címkét használjuk. 

A 11.3. példában a fenti négy lehetőség mindegyikét használjuk; az eredmény 

a 11.4. képen tanulmányozható. A példában négy bélyegképet rendeztünk egymás alá, 

a képekhez tartozó szöveg pedig a képek bal oldalára került. Az egyes képeket, illetve 

a hozzájuk tartozó szöveget a vertical-align stílustulajdonság különböző értékeivel 

jelenítettük meg. 

11.3. példa Képek szötl(!ghez igazítása a mrtical-align str1ustulajdonságokkal 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C //DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmln s="http://www.w3.org/1999/xhtm1" xml:1ang="en"> 

<head> 

<title>Small But Mighty Spectacu1ar Yosemite Views</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Small But Mighty Yosemite Views</h1> 

<P><img src="e1cap_sm.jpg" alt="El Capitan" width="100" 

height="75" style="vertical-align:text-top;"/><strong>El 
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Capitan</strong> is a 3,000-foot (910 m) vertical rock forrnation 

in Yosemite National Park.</p> 

<P><img src="tunnelview_sm.jpg" alt="Tunnel View" width="100" 

height="80" style="vertical-align:text-bottom;"/><strong>Tunnel 

View</strong> looks east into Yosemite Valley.</p> 

<P><img src="upperyosefalls_sm.jpg" alt="Upper Yosemite Falls" 

width="87" height="l00" style="vertical-align:middle;"/><strong>Upper 

Yosemite Falls</strong> are 1,430 ft and are among the twenty highest 

waterfalls in the world. </p> 

<P><img src="hangingrock_sm.jpg" alt="Hanging Rock" width="100" 

height="75" style="vertical-align:baseline;"/><strong>Hanging 

Rock</strong>, off Glacier Point, used to be a popular spot for 

people to, well, hang from. Crazy people.</p> 

</body> 

</html> 

Ha az <img /> elemben semmilyen align jellemzőt nem adunk meg, a kép 

a mellette lévő szöveg betűvonalához igazodik. Ez annyit tesz, hogy 

a style="vertical-align:baseline" tulajdonságot soha nem kell 

begépelnünk, hiszen alapértelmezés szerint is ez a tulajdonság értéke. Ha azonban 

egy képnél margót állítunk be, és azt szeretnénk, hogy a kép pontosabban igazadjon 

a szöveghez, akkor érdemes a vertical-align jellemzőnek a bottom értéket 

adnunk. A 11.4. ábrán megfigyelhető, hogy a szöveg a margó miatt egy kevéssel 

a kép alá kerül- ez annak az eredménye, hogy a vertical-align jellemző értéke 

baseline maradt. 

l . c .. :...,, ____ _ 

Small But Mighty Yosemite Views 

: 

Capitu is a 3,000-fooc (910 m) ''<11icalrockfonnalion ;" Yosem<e National Park. 

View loolcs east into Yosemite Vdey. 

Rock. otf Glacier Point. used to be a popular spot fO< people to, weil, bang 6-om. Crozy people 

11.4. ábra 
A 113. példában 
használt függőle

ges képetrendezési 

lehetőségek 
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� 
Önálló feladat 

Kfsérletezzünk a képek igazftásával! 

Helyezzünk el néhány képfájlt a webhelyünk oldalain, és kísérletezzünk a text-align, 

a vertical-align és a float tulajdonság különféle értékeiveL Indulásként íme 

egy gyors áttekintés egy halat ábrázoló képzeletbeli kép (fish. jpg) elhelyezéséről 

egy weboldalon: 

1. A fish. jpg képet másoljuk abba a könyvtárba, ahol a HTML-fájl is található, 

vagy hagyjuk a jelenlegi helyén, és jegyezzük meg, hogy hol hagytuk. 

2. Találjuk ki, hogy hol legyen a kép, és egy szövegszerkesztővel írjuk az <img 

src=" fish. jpg" alt= "Bright Orange Goldfish wi th Bulging Eyes" l> 

kódot a HTML-fájl megfelelő helyére. 

3. Ha a képet középre szeretnénk igazítani, akkor az <img l> elem előtt helyezzük 

el a <div style="text-align:center"> címkét, mögötte pedig az elem lezá

rására szolgáló <l d i v> kódot. Ha azt is szeretnénk, hogy a szöveg körbevegye 

a képet, akkor az <img l> címkét bővítsük a style=" float: right", illetve 

a style= "float: left" kóddal. Végül, közvetlenül az <img l> elemben adjuk 

meg a vertical-align stílustulajdonságot, ezzel állítva be a kép helyzetét 

a többi képhez, illetve a képet körülvevő szöveghez viszonyítva. 

4. Ha tudunk még egy kis időt a kísérletezgetésre szánni, akkor próbáljunk több, 

különféle méretű képet elhelyezni az oldalon, és próbáljuk ki a függőleges 

igazításhoz használható különféle értékek működését. 

Képek átalakítása hivatkozássá 

A ll. l. ábrát szemlélve alighanem észrevettük, hogy az oldalon lévő kép meglehetősen 

nagy méretű, ami a könyv példájánál nem okoz gondot, de ha több képet is el szeret

nénk helyezni az oldalon, akkor messze áll az ideálistóL Ilyen esetekben több értelme 

van kisebb, az adott kép nagyobb változatához vezető hivatkozást tartalmazó bélyegké

peket létrehozni. Ha így járunk el, akkor a bélyegképek elrendezhetők úgy, hogy 

a látogatók az oldal teljes tartalmáról képet alkothassanak, bár egyelőre csak egy-egy 

kisebb változatot látnak az igazi (nagyobb) képek helyett. A bélyegképek persze csak 

az egyiket jelentik a sok lehetőség közül - a képeken elhelyezett hivatkozásokkal 

sokféleképp feldobhatjuk az oldalainkat. 

Ha egy képből kattintható, más oldalra vagy képre mutató hivatkozást szeretnénk 

készíteni, a szöveges hivatkozások létrehozásakor már használt <a href> címkét kell 

használnunk. A 11.4. példa a 11.2. példában lévő kód módosított változatát tartalmazza. 
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Már az előző változatban is benne voltak a bélyegképek, de a mostaniban a képekre 

kattintva betöltődik az adott kép nagyobb változata. Szeretnénk a felhasznáJók tudomá

sára hozni, hogy a bélyegképre kattintva mi fog történni? Akkor munkára fel: a képek 

és a segítő szövegek kerüljenek egy-egy <div> címkébe. Az eredmény a 11.5. ábrán 

látható. 

11.4. példa Bélyegképeken elhelyezett hivatkozások használata 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>More Spectacular Yosemite Views</title> 

<style type="text/css"> 

div.imageleft { 

float:left; 

clear: all; 

text-align:center; 

font-size:9px; 

font-style:italic; 

div.imageright 

float:right; 

clear: all; 

text-align:center; 

font-size:9px; 

font-style:italic; 

img { 

padding: 6px; 

border: none; 

</style> 

</head> 

<body> 

<hl>More Spectacular Yosemite Views</hl> 

<P><div class="imageleft"> 

<a href="http://www.flickr.com/photos/nofancyname/614253439/"><img 

src="elcap_sm.jpg" alt="El Capitan" width="l00" height="75"/></a> 

<br/>click image to enlarge</div><strong>El Capitan</strong> 

is a 3,000-foot (910 m) vertical rock forrnation in Yosemite National 

Park, located on the north side of Yosemite Valley, near its western 

end. The granite monolith is one of the world's favorite challenges 

for rock climbers. The forrnation was named "El Capitan" by the 

Maripasa Battalion when it explored the valley in 1851.</p> 

<P><div class="imageright"> 

<a href="http://www.flickr.com/photos/nofancyname/614287355/"><img 

src="tunnelview_sm.jpg" alt="Tunnel View" width="lOO" 

height="80"/></a> 
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<br/>click image to enlarge</div><strong>Tunnel View</strong> is 

a viewpoint on State Route 41 located directly east of the Wawona 

Tunnel as one enters Yosemite Valley from the south. The view looks 

east into Yosemite Valley inclucting the southwest face of El Capitan, 

Half Dome, and Bridalveil Falls. This is, to many, the first views of 

the popular attractions in Yosemite.</p> 

</body> 

</html> 

&> �www��lft'lagélo�::withlinks.html 

1=,@11 l:l l 
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El Capita.a is a 3,000-foot (910 m)verbc:al rock. fonnatioo m Y osemile Nariooal 
Park. located on the oorth sic!< of Y osemile Valley, near ils western end. The gnmile 

mooolith ís ooe of the wodd's favorite chaBeo.ges for rock c:!imbtts. The fOJ'Illaboo was 

named 'El Capitan' by the Maripasa Ballaion wb<n it expln<ed the valleyin 1851. 

Tua el View is a \�poiol. oo State Route 4llocated direcdy east oftbe Wawona 

Tunoel as one enters Yoscmite VaD.eyfrom the south. The view 1oolcs east ioto 

Y osemire Volley incbding the soutbwestface ofEl Capitan, HalfDome, and Bridalvd 

Falls Tbis is, to many, the first 'icws oftbe popula:r attractioos io Yosmtite. 
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11.5. ábra 

A hivatkozásként használt 

bélyegképek sokat javítanak 

a nagy képeket bemutató 

weboldalak elrendezésén 

A 11.4. példában olyan stíluselemeket használunk, amelyeket részletesebben a 14. és 

a 15. órán ismertetünk majd, de a lényeget alighanem most is látjuk már: 

• Az <a> címkék felelősek a kis képektől a nagyobb változathoz vezető hivatkozá

sok létrehozásáért A nagyobb változatot ezúttal külső kiszolgálón -a Flickr 

oldalán - helyeztük el. 
• A <d i v> címkéket a bélyegkép-képfelirat párok elrendezésére, illetve némi 

belső margó kialakítására használtuk. 

Hacsak nem rendelkezünk másként, a webböngésző egy színes téglalapot rajzol 

a képekből létrehozott hivatkozások köré. Ez a téglalap - a szöveges hivatkozásokhoz 

hasonlóan-általában kék, ha mostanában nem látogattuk meg a hivatkozás céljaként 

beállított oldalt; és más színű, ha a stíluslapon mást adtunk meg. Minthogy ritka 

az olyan alkalom -ha van ilyen egyáltalán -, amikor ezt az idétlen vonalat a hivatkozás

sá alakított képeink körül látni szeretnénk, általában érdemes a hivatkozások belsejében 

szereplő <img /> címkékben a style= "border: none" kódot elhelyeznünk. A fenti 

példában a border: none kitétel az img elem stíluslap-bejegyzésének része, mivel 

a stílust kétszer is alkalmazzuk. 

Amikor a bemutaton példaoldal bélyegképeire kattintunk, a böngésző a 11.6. ábrán 

látható módon megnyitja a hivatkozott oldalt. 
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· C  

flickr· 
Home You Organlze Contacts Groups Explore 

El Capitan from Valley Floor 

11.6. ábra 

a UlMJadltd on JUI 24 2007 
byicmekHli 

- jemelonl's photostream 

Thjs photo also belongs to 

- ose""Jte 06 7 \::;et. 

Tags 

2 

Ha a hivatkozásként használt bélyegképre kattintunk, megnyílik az az oldal, amelyre 
a hivatkozás mutat 

Háttérképek használata 

Ahogy az előző órán megtanultuk, a háttérképek a tárolóelemekben egyfajta "tapétaként" 

használhatók, azaz mind a szöveg, mind a többi kép a háttérkép előtt jelenik meg. 

Az alábbiakban ismertetjük a háttér kialakításáért felelős stílustulajdonságokat: 

• background-color: Az elem háttérszínét adja meg. Bár a képek témaköréhez 

nincs köze, a háttér kialakításában ez a tulajdonság is szerepet kap. 
• background-image: Az elem hátteréül használni kívánt képet adhatjuk meg 

vele. Használatakor az url ( 'képnév. gif' ) utasításformát kell követnünk 
• background-repeat: A kép ismétlődésének módját adjuk meg ezzel a tulajdon

sággal, méghozzá vízszintes és függőleges irányban is. Alapértelmezés szerint

azaz, ha nem adunk meg semmit - a háttérkép vízszintes és függőleges irányban 

egyaránt ismétlődik. A további beállítási lehetőségek: repeat, azaz ismétlés 

(a hatása megegyezik az alapértelmezett viselkedéssel), repeat-x (vízszintes 

ismétlés), repeat-y (függőleges ismétlés) és no-repeat (nincs ismétlés). 
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• background-position: Azt adja meg, hogy a tárolójához képest hová kerül 
a kép. A lehetséges értékek: top-left (bal felső sarok), top-center (felül 
középen), top-right (jobb felső sarok), center-left (baloldalt középen), 
center-center (középen), center-right (jobboldalt, középen), 
bottom-left (bal alsó sarok), bottom-center (lent középen), bottom-right 

(jobb alsó sarok), illetve bizonyos képpontban vagy százalékban kifejezett 
helyzetek. 

A háttérkép megadásakor a fenti beállítások egy sorba kerülnek, egyetlen tulajdonságot 
alkotva. Valahogy így: 

body 

background: #ffffff url('képnév.gif') no-repeat top right; 

A fenti stíluslap-bejegyzésben a weboldal body eleme fehér lesz, a képnév. gif nevű 
fájl pedig a háttér jobb felső sarkába kerül. 

A background tulajdonság arra is jó, hogy rendezetlen listákhoz saját felsorolásjelet 
adjunk meg. Ha képeket szeretnénk felsorolásjelként használni, akkor az első dolgunk, 
hogy az aÍábbiak szerint adjuk meg az <Ul> elem stílusát: 

ul 

list-style-type: none; 

padding-left: O; 

margin-left: O; 

Ez után az alábbi kódot követve adjuk meg a <li> elem stílusát: 

li 

background: url(mybullet.gif) left center no-repeat 

Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mybullet. gif fájl- illetve, ha más nevet adunk 
a felsorolásjelet tartalmazó képnek, akkor az -a webkiszolgálón van, és letölthető. 
Ha így van, akkor az alapértelmezett teli karika felsorolásjel a megadott képre cserélődik. 

A háttérrel kapcsolatos beállításokat megadó tulajdonságokhoz a következő leckék 
során még visszatérünk, amikor már teljes oldalrendezéseket fogunk CSS-ben megadni. 
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Képtérképek készítése 

Előfordul, hogy túl akarunk lépni az egyszerű, nyomógombos vagy hivatkozásokra 

épülő, a webhelyeken gyakran látott navigációs megoldáson, és a webhelyünk külön

böző oldalaira egy kép segítségével szeretnénk eljutni. Például elképzelhető, hogy van 

egy orvosi információkat tartalmazó webhelyünk, és egy emberi test képéből szeret

nénk a különféle testrészekről szóló oldalakhoz hivatkozásokat kialakítani. Vagy lehet 

egy olyan, világtérképet mutató webhelyünk, ahol a felhasználók az egyes országokkal 

kapcsolatos tudnivalókat az ország képére kattintva érhetik el. Egy képet feloszthatunk 

különböző részekre, és az egyes részekkel hivatkozhatunk a megfelelő weboldalakra -

attól függően jutunk ide vagy oda, hogy a kép melyik részére kattintunk. Ezt a megol

dást nevezik képtérképnek (irnagemap). Képtérkép bármilyen képből készíthető. 

Team 

- Partners 

u ' 

..... ta n; 

Don• 

11.7. ábra 

Partners 

Corporate and Foundation Partners 

BAWSI's ... ori ould not be pcs.s.ble lllo"thout strono fmano.,l $UppCirt from thcse who be heve that 

women athletes are messengl!rs ot heat::h, hape and whoieness '" our communrtv. On behalf of 
every 6AWSI wtlman athlete, THA NK YOU to our corpentte and toundat•on teammates . 

.... 

evolutlc5n 
T lll A � E f' S 

Weboldal tizenkét különféle cég emblémájával- megvalósítható lenne egy tizenkét része 

tagolt képtérképpel is 
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Nem kell mindig képtérkép 

A képtérképekről szólva először azt kell elmondanunk, hogy esetleg soha nem kell 

használnunk képtérképet, kivéve néhány különleges esetet. Majdnem minden esetben 

egyszeruob, ha néhány szokványos képet használunk, közvetlenül egymás mellé 

helyezve és külön-külön hivatkozássá alalátva őket. 

Lássuk például a 11.7. ábrát. Ezen a weboldalon tizenkét különféle cég emblémája látha

tó. Az efféle weboldalak az üzleti világban igen gyakoriak- a cégek a partnereiknek 

kedveskednek az ilyen kis ingyenes hirdetésekkeL Meg lehetne tenni, hogy az emblémá

kat egyetlen nagy képen jelenítjük meg, majd létrehozunk egy-egy hivatkozást a tizenkét 

céghez, hogy a felhasználók az egyes cégek emblémáira kattintva jutl1assanak el az adon 

cég honlapjára. Az is járható út azonban, ha tizenkét önálló kép segítségével jelenítjük 

meg a cégeket az oldalunkon, mégpedig úgy, hogy minden kép egyben a hozzá tartozó 

cég honlapjára vezető hivatkozásként is szerepel. 

A képtérkép akkor jelenti a legjobb választást, ha egy olyan képünk van, amelyen 

számos részlet látható, és ezek össze-vissza helyezkednek el a képen, vagy a kép 

felépítése olyan, hogy túl bonyolult lenne önálló részekre osztani. A 11.8. ábrán egy 

olyan képet látunk, amely kitűnő kiindulópont képtérkép létrehozásához. 

11.8. ábra 
Ezt a képet nem igazán lehet felszabdalni- készítsünk inkább képtérképet belőle! 
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A kép területekre osztása 

Ha képtérképet szeretnénk készíteni, az első dolgunk, hogy megkeressük azoknak 

a részeknek a pontos, képpontban mért koordinátáit, amelyeket kattintható hivatkozássá 

szeretnénk alakítani. Az efféle kattintható hivatkozásokat nevezzük területnek (region). 

Könnyen lehet, hogy magával a grafikai alkalmazásunkkal is egyszerűen megtaláljuk 

a szükséges koordinátákat, de használhatunk önálló képtérkép-készítő alkalmazást is. 

Ilyen program például a Mapedit (http: l /www. boutell. com/mapedi t/) vagy 

a http: 1 /www. image-maps. com/ webhelyen üzemelő internetes képtérképkészítő. 

Ezek az eszközök-azon túl, hogy a koordináták megtalálásában segítenek-megadják 

a képtérképeket működtető HTML-kódot is. 

A képtérképkészítő eszköz használata általában annyiból áll, hogy az egérrel téglalapot 

-vagy más alakzatot-rajzolunk a hivatkozássá alakítandó terület köré. A 11.9. ábra 

a téglalap alakú kijelölések eredményét mutatja, illetve azt a felületet, amelyen megad

hatjuk a hivatkozás célját, a képszelet círnét és helyettesítő szövegét. A képtérképünk 

elkészítéséhez tehát az alábbi információkra van szükség: az egyes területek koordiná

táira, a cél URL-jére, valarnint a hivatkozás címére és helyettesítő szövegére. 

EH fdit :í- Hittory &oobMri:s !ooh Help 

• C � � rS http-J/ --.m•gt- ma�co�P_Mapjm.tge..!::ph;!:.p _______ �-

.f.\_ Refreshmo the page will start you over. IE 7 wifl g1ve a stac:k overflow error after 13 or ,.-----------.....-; L,ll14 rectangie maps, � does not. 

l American lndlan, Eskimo, and Aleut Persons 

Rectangle Map Info: 

OICkinthe center ofthebox OD 
to drao the box to YOIX 
des11ed locabon. Use the 
surrounding squares to res12e 

the map to cover your destred 
map area. Once you have the C C 
map placed you can enter Í'l yoiX link for the 
map and add a bt:Je. Odc save and start 
anather map! Rectanale maoscan be edited E 
or dg!pted ;tftfi they are saved 

Adnace ToolBox X 
.1 Base URL 

The Base URl IS the maJn URL used 
throughout the proJect. dlanoino th 
wil dlanoe al the URL·s that match 

the one below. 

ht1p/fwww1mage·maps com/ 
[ Update [ 

Image URL 

.1 Show Text Links 
Text línks wil appear bek>w your 
maoe map. Text tinks are a site map 
of VOU" imaoe map. You can copy thE 
code and place t in anather Socation 
on your website. Some reasons to 
add text links are people who have 
text only browsers wil not see your 

-...===����==;;;;o::;::=:::;;::=.,=::.::,..;;.=="""'-:ii==�--6nk,::. ··..:.s· thatvour:w.!'ao� ma� _ -, 
-
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11.9. ábra 
Kép egyes területeinek hivatkozássá alakítása képtérképkészítő eszköz segítségével 
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� 
Önálló feladat 

Kész/tsünk saját képtérképet! 

Valószínűleg mélyrehatóbban elsajátítjuk a képtérképkészítés lépéseit, ha gyorsan 
előhúzzuk valamelyik saját képünket, és az óra folyamán el is készítünk belőle egy 
képtér képet: 

• Ha először csinálunk ilyesmit, akkor a legokosabb, ha egy viszonylag nagyobb 
képpel kezdjük, méghozzá olyannal, amelyet ránézésre is könnyedén osztunk 
fel nagyjából téglalap alakú részekre. 

• Ha nincs kéznél megfelelő kép, készítsünk egyet a kedvenc grafikai progra
munkkaL Használhatunk egy egyszerű, pár embert ábrázoló képet is, amelyet 
a rajta lévő embereknek megfelelően osztunk területekre. 

• Próbáljunk ki pár képtérképkészítő eszközt, és döntsük el, hogy melyik tetszik 
a legjobban. Kezdjük egy olyan önálló alkalmazással, mint a Mapedit 
(h t tp: l /www. bautell. com/mapedi t/), majd nézzük meg az internetes 
képtérképkészítőt a h t tp: l /www. image-maps. com/ webhelyen. Ezeken felül is 
van még pár lehetőség; a választott internetes keresőnkkel keressünk 
az "imagemap software" kifejezésre. 

A képtérkép HTML-kódjának elkészítése 

Ha képtérképkészítőt használunk, akkor azonnal megkapjuk a képtérképhez sZÜkséges 
HTML-kódot is. Mindazonáltal nem árthat, ha megértjük a kód működését, így bármikor 
ellenőrizhetjük, hogy tényleg jól működik-e. A képtérképeket az alábbi HTML-kódsor 
vezeti be: 

<map name="térképnév"> 

Jó, ha tudjuk, hogy bár a <map> címke name (név) jellemzőjének olyan értéket adunk, 
amilyet akarunk, hasznos dolog valamilyen, a térképre rninél pontosabban utaló nevet 
megadni. A következő feladatunk, hogy a kép rninden területéhez meg kell adnunk 
egy-egy <area />címkét. Íme egy egyszerű <area />címke, amelyet a térképből 
készült képtérkép használ: 

<area shape="rect" coords="100,136,116,152" 

href="http://www.whitmancounty.org/" 

alt="Whitman County, WA" 

title="Whitman County, WA" /> 
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Az <ar e a l> elemnek öt jellemzője van, és ezeket a képtérképen megadott minden 

területhez meg kell határoznunk: 

• shape (alak): Azt jelzi, hogy a terület téglalap (shape=" r ee t ") , kör 

(shape="circle") vagy szabálytalan sokszög (shape="poly") . 

• coords (koordináták): Itt adjuk meg az egyes területek koordinátáit, képpont

ban. Téglalap alakú terület esetén a bal felső csúcs x és y koordinátáját kell 

megadnunk, amit a jobb alsó csúcs x és y koordinátája követ. Kör esetén előbb 

a középpont x és y koordinátáját adjuk meg, amit a képpontban mért sugár 

követ. A sokszögeknél egymás után meg kell adnunk minden csúcs x és 

y koordinátáját. 
• href (hiperhivatkozás): Azt az oldalt adjuk meg itt, amelyre a területre kattintva 

jutunk. Bármilyen olyan cím, illetve fájlnév használható, amelyet egy szokásos 

<a href> címkében is megadhatnánk. 
• al t (helyettesítő szöveg): Azt a szöveget adjuk meg itt, amelyet a legtöbb 

böngésző -de a Firefax nem -akkor jelenít meg, amikor a felhasználó a kép 

fölé viszi az egérmutatót. A szöveg nem túl feltűnő, mégis fontos információ 

azoknak, akik egyébként nem vennék észre, hogy képtérképpel van dolguk. 

A Firefax-helyesen-a t itle jellemzőt használja a látható jelzés megjele

nítésére az alt jellemző mellett. Ez is ú jabb ok arra, hogy mindkét jellemzőt 

megadjuk -ahogyan azt az óra korábbi részében kértük. 

A képtérkép rninden kattintásérzékeny részét külön <area l> címkével kell megadnunk. 

Ennek köszönhető, hogy egy képtérkép kódja rendszerint <area />címkék sorából áll. 

Az <area />elemek kódjának megadásával a térkép elkészült; már csak annyi 

a dolgunk, hogy a kódrészletet egy </map> címkével lezárjuk 

A képtérkép kialakításának utolsó lépése, hogy a térképet összekötjük magával 

a képpel. A képet az oldalon egy szokásos <img l> címkével helyezzük el, de ezúttal 

egy új usernap jellemző is kerül a címkébe. A kód a következőhöz hasonló lesz: 

<img src="map.png" usemap="#countymap" 

style="border:none; width:650px; height:509px" 

alt="Native Peeples Census Map" /> 

Arnikor a usernap jellemzőnek értéket adunk, azt a nevet kell megadnunk, amelyet 

a <map> címke id jellemzőjében adtunk meg - ne feledkezzünk meg a kettőskeresztről 

(#).A style jellemző segítségével adjuk meg a kép szélességét és magasságát, és itt 

kapcsoljuk ki a képet körbevevő keretet is - amit persze a saját képtérképeinknél meg 

is tarthatunk, ha éppen olyan kedvünkben vagyunk. 

A 11.5. példa annak az oldalnak a kódját tartalmazza, amelyik megjeleníti a képet, 

majd pár területet megadva létrehozza rajta a képtérképet. 
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11.5. példa A <map> és az <area /> címkékkel kialakított képtérkép 
------------------------------� 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional/lEN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>Testing an Imagemap</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Testing an Imagemap</hl> 

<P style="text-align:center">Click on a logo to go to the 

county's web site.< br/> 

<img src="map.png" usemap="#countymap" 

style="border:none; width:650px;height:509px" 

alt="Native Peeples Census Map" /></p> 

<map name="countymap" id="countymap"> 

<area shape="rect" coords="100,136,116,152" 

href="http://www.whitmancounty.org/" 

alt="Whitman County, WA" title="Whitman County, WA" /> 

<area shape="rect" coords="29,271,42,283" 

href="http://www.sccgov.org/" alt="Santa Clara County, CA" 

title="Santa Clara County, CA" /> 

<area shape="rect" coords="535,216,548,228" 

href="http://visitingmifflincounty.com/" 

alt="Mifflin County, PA" title="Mifflin County, PA" /> 

</map> 

</body> 

</html> 

-� 
� 

Ha az Olvasó akkurátus személy, akkor feltűnhetett neki, hogy a kép legtöbb 

példájától eltérő en ez a kód nem az X HTML 1.1, hanem az XHTML 1.0 változatot 

használja. Nézzük csak meg a kód első soraiban! A változásnak az az oka, hogy pár 

böngésző - elég, ha mindjárt az Internet Explorert említjük- le van maradva, 

legalábbis ami az XHTML 1.1 szabvány képtérképekkel kapcsolatos részét illeti. 

A kérdéses változtatás a usernap jellemzővel kapcsolatos, amelynél az XHTML 

1.1 nem kéri a kettőskeresztet a térkép azonosítójában - sőt az a helyzet, hogy 

a kettőskereszt használata az XHTML 1.1-ben sehol sem engedélyezett. 

Engedélyezett viszont az XHTML 1.0 szerint, és csak úgy tudunk a jelenlegi 

webböngészők igényeinek megfelelő, mégis érvényesíthető kódot írni, ha ebben 

a példában megmaradunk az XHTML 1.0 használatánáL 

A 11.10. ábrán működés közben látható a képtérkép. Figyeljük meg a kép jobb alsó 

sarkát. A böngésző - esetünkben a Firefox - megmutatja az egérmutató alatt lévő 

területen érvényes hivatkozást. Ha pedig az egérmutatót egy terület fölé húzzuk, 

a területhez tartozó alt, illetve tit le jellemzőben tárolt szöveg-esetünkben az, hogy 

.,Whitman County" - jelenik meg a képtérkép előtt. 
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• C � http://www.yourdomain,co�magtmap.html 

l Testing an Imagemap 

11.10. ábra 

Oick oo COUilty to go to the couruy's websit:;.:•·--------. 

American lndian, Esklmo, and Aleut Persons 

� .l 

A 11.5. példában megadott képtérkép, ahogy a weboldalon láthatjuk 

Képtérképeket nem csak a HTML <map> címkéjével hozhatunk létre. A másik módszer 

kizárólag a CSS használatára támaszkodik, és a 16. órán lesz szó bővebben róla. 

Összefoglalás 
A mai órán a képek weboldalon való elhelyezését szolgáló <img />elemmel ismer

kedtünk meg. Megtanultuk, hogyan adható meg olyan rövid szöveges leírás, amely 

a kép betöltődése alatt jelenik meg a kép helyén, illetve akkor, ha a felhasználó a kép 

fölé viszi az egérmutatót. Azt is megtanultuk, hogy rniként szabályozható az egyes 

képek vízszintes és függőleges igazítása, és szöveggel körbe is tudjuk már venni 

a képeket, akár bal, akár jobb oldalról. 

Megtanultuk, hogyan lehet a képeket hivatkozássá alakítani - használhatjuk az <a> 

címkét, de létrehozhatunk képtérképeket is. Ezen kívül érintettük a képek tárolóelemek 

háttérképeként való használatának témakörét is. 
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A ll. l. táblázat az órán megismert elemek jellemzőit foglalja össze, és tartalmazza 

a megfelelő stílustulajdonságokat is. 

11.1. téblázat A 11. órán megismert JnML-elemek és jellemzőik 

Elem/Jellemző 

<img /> 

<map> ... </map> 

<area l> 

Jellemzők 

leírás 

Egy képfájlt helyez el a weboldalon. 

Egy ügyféloldali képtérképet ad meg. A térképre 

az <img usemap=" ... " l> címkével hivatkozha

tunk. A belsejében legalább egy <area l> címke 

található. 

Egy ügyféloldali képtérképen kattintásérzékeny te

rületet határoz meg. 

src=" cím" A képet tartalmazó fájl címe. 

alt="helyettesító szöveg" A kép helyén megjelenő, a kép tartalmával kap

csolatos leírás, elsődlegesen azoknak a felhaszná

Jóknak a kedvéért, akik magát a képet nem tudják 

megtekinteni. 

title=" cím" Szöveges, a kép címeként megjelenő leírás, 

amelyet rendszerint a kép felett felbukkanó kis 

mezőben - az eszközleírásban - látunk. 

width=" szélesség" A kép szélessége (képpontban). 

height= "magasság" A kép magassága (képpontban). 

style="border:none" Ha a képet hivatkozássá alakítjuk, ezzel 

a jellemzővel szabadulhatunk meg a képet 

körülvevő kerettőL 

style="vertical- A képet függőlegesen igazítja a szöveg tetejéhez 

align: elrendezés" (text-top), felülre (top), a szöveg aljához (text

bottom), alulra (bot tom), középre (middle) vagy 

a szöveg betűvonalához (baseline). 

style= A képet oldalra úsztatja, hogy körbevehesse 

"float: úsztatás iránya" a szöveg. A lehetséges értékek: left (balra), 

right (jobbra) és none (nincs). Az alapértelmezett 

beállítás a none. 

usemap=" azonosító" Az ügyféloldali képtérképként használt, HTML 

nyelven megadott térkép azonosítója. A <map> és 

az <area l> címkében használjuk. 
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11.1. táblázat A 11. órá11 megismert HTML-elemek és jellemzőik 

Elem/Jellemző Leírás 

Jellemzők 

shape=" érték" Az <area l> címkében adja meg 
a kattintásérzékeny terület alakját. A jellemző 
lehetséges értékei: rect (téglalap), poly 

(sokszög) és circle (kör). 
coords=" értékek" Az <area l> címkében adja meg 

a kattintásérzékeny terület koordinátáit. 
Értelmezése és beállítása a terület alakjától függ. 

href="hivatkozás URL-je" Az <area l> címkében adja meg azt az URL-t, 
amelyik a területre kattintva betöltődik. 

Kérdezz-felelek 

K: Milyen hosszú lehet az <img /> címke alt jellemzőjében megadott leírás? 

V: Elméletileg bármekkora. A gyakorlatban érdemes olyan rövidre fognunk 
a szöveget, hogy ne foglaljon el nagyobb helyet a képnél. A nagyobb képeknél 
tíz szó még jó lehet, bár e könyv írója látott már olyan weboldalakat is, ahol 
a készítők egész bekezdéseket írtak ide. A kis képeknél egyetlen szónál többet 
ne adjunk meg. 

K: A könyv útmutatásának megfelelően használtam az <img /> címkét, mégis, 

amikor megnézem az oldalt, mindössze egy kis doboz látszik a kép helyén, 

benne pedig egy X vagy hasonló alakzat. Mit rontottam el? 

V: Az említett ikon két dolgot jelenthet: a böngésző nem találja a képet, vagy a kép 
a böngésző számára ismeretlen formátumú. A probléma megoldásának első 
lépése, hogy megnézzük, hogy a kép a helyén van-e. Ha igen, akkor nyissuk 
meg egy grafikai programban, és mentsük újra, mégpedig GIF, JPG vagy 
PNG formátumban. 

K: Mi történik, ha egy képtérképen egymást áifedő területeket alakítunk ki? 

V: Erre megvan a lehetőség. Azt kell fejben tartanunk, hogy amikor a böngésző 
eldönti, hogy melyik hivatkozást követi, az egyik hivatkozás elsőbbséget fog 
élvezni a másikkal szemben. Az elsőbbséget az a terület kapja, amelyik hamarabb 
következik a képtérkép HTML-kódjában. Az első terület például elsőbbséget 
élvez a másodikkal szemben, azaz, ha valaki az átfedő területre kattint, az első 
területhez tartozó hivatkozás célja nyílik meg. Ha a képtérképnek van olyan 
része, ahová nem tettünk hivatkozást- más szóval, "holttere" van -, akkor 
az átfedés használatával biztosíthatjuk, hogy en·e a területre kattintva tényleg ne 
nyíljon meg semmilyen hivatkozás, mégpedig úgy, hogy a holttér területét a többi 
terület előtt adjuk meg, úgy, hogy azokkal átfedésbe kerüljön, majd ennek 
a területnek a href jellemzőjét "" (üres) értékűre állítjuk 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Hogyan illeszthetjük be az elephant. jpg képet egy weboldal legtetejére? 

2. Oldjuk meg, hogy minden olyan alkalommal jelenjen meg az Elephant szó, 

amikor a böngésző nem tudja megjeleníteni az elephant. jpg képet! 

3. Egy 200 x 200 képpontos, quarters. gif (negyedek.gif) nevű képből szeret

nénk képtérképet készíteni. Azt szeretnénk, hogy ha a felhasználó a kép bal 

felső negyedébe kattint, akkor a topleft. html oldal töltődjön be; ha a jobb 

felső negyedbe kattint, akkor a topright. html fájl jelenjen meg; a bal alsó 

negyedbe kattintva a bottomleft. html oldal nyíljon meg, a jobb alsó 

negyedbe kattintva pedig a bottomright. html. A vázolt képtérkép milyen 

HTML-kóddal valósítható meg? 

Válaszok 

1. A képet tartalmazó fájlt másoljuk az oldal HTML-fájljával azonos könyvtárba. 

A HTML-fájl belsejében közvetlenül a <body> címkét követően szúrjuk be 

az alábbi HTML-kódot: 

<p><img src=" e lephant. jpg" alt="" /><IP> 

2. Használjuk az alábbi HTML-kódot: 

<img src="elephant.jpg" alt="elephant" /> 

3. Az alábbi képtérképet kell kialakítanunk: 

<map name="quartersmap" id="quartersmap"> 

<area shape="rect" coords="0,0,99,99" href="topleft.html" 

alt="top left" /> 

<area shape="rect" coords="100,0,199,99" href="topright.html" 

alt="top right" /> 

<area shape="rect" coords="0,100,99,199" href="bottomleft.html" 

alt="bottom left" /> 

<area shape="rect" coords="100,100,199,199" 

href="bottomright.html" 

alt="bottom right" /> 
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</map> 

<img src="quarters.gif" width="200" height="200" 

usemap="#quartersmap" 

alt="quarters" title="quarters" /> 

Gyakorlatok 

• Az órán megismert képelhelyezési módszerek gyakorlása sokat segít abban, 

hogy felismerjük azt a szerepet, amelyet az általunk készített weboldalakon 

a képek játszhatnak. éhány tetszés szerint kiválasztott képpel gyakoroljuk 

a float stílustulajdonság használatár: helyezzünk egy kép mellé más képeket, 

illetve szöveget. Ha még emlékszünk, a float tulajdonság lehetséges értékei 

a következők: left, right és az alapértelmezett none. 

• A képek igazítása a webhely keltette benyomás kialakításában is fontos szerepet 

játszik. Néhány kiválasztott képpel gyakoroljuk a vertical-align stílustulaj

donság használatát: helyezzünk egy kép mellé más képeket, illetve szöveget. 

Ha még emlékszünk, a vertical-align tulajdonság lehetséges értékei 

a következők: text-top, top, text-bottorn, bot tom, rniddle és baseline. 



12. ÓRA 

Multimédia a webhelyen 

A lecke tartalma: 

• Hivatkozás multimédiafájlokra 

• Multimédiafájlok beágyazása 

• További tippek a multimédia használatához 

A multimédia szó magában foglal mindent, amit egy weboldalon láthatunk vagy hall

hatunk: hangot, mozgóképet, animációt csakúgy, mint az állóképeket és a szöveget. 

Az állóképek és a szöveg használatával az előző órák során már megismerkedtünk, így 

a mai órán arról tanulunk, hogy miként illesztheták be egy webhelyre a multimédiás 

tartalom további típusai. Semmilyen hang, mozgókép vagy animáció létrehozását nem 

fogjuk tárgyalni - arról lesz szó, hogy miként válhatnak az ilyen fájlok a webhelyünk 

részévé, legyen szó akár hivatkozásról, akár beágyazásróL 

Mielőtt még elgondolkodnánk arról, hogy multimédiás tartalommal gazdagítjuk 

a webhelyünket, érdemes az eszünkbe idézni, hogy nem minden felhasználónak van

nak ilyen tartalom lejátszásához szükséges eszközei, és az ekkora méretű fájlok gyors 

letöltéséhez szükséges szélessávú internetkapcsolattal sem rendelkezik mindegyikük. 
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Ha egy hivatkozás multimédiafájlra mutat, rnindig figyelmeztessük a látogatókat. 
Ajánljuk fel nekik a tartalom meghallgatását, illetve megtekintését, de dönthessenek ők 

arról, hogy meg kívánják-e nyitni az ilyen fájlokat 

Önálló feladat 

Hozzunk létre vagy keressünk az Intemeten 

a weboldalunkon hasznáfhat6 multimédiafáj/okat! 

Mielőtt megismernénk a multimédia-tartalmak weboldalon való elhelyezésének módját, 
nem árt, ha kiindulásként rendelkezünk valamilyen használható multimédia-tartalommal. 

Multimédia-tartalmat létrehozni -legyen szó a multimédia bármely típusáról-könnyen 
nagy kihívást jelentő és bonyolult feladatnak bizonyulhat. Ha a tartalmat az alapoktól 
kívánjuk megalkotni, ennél a könyvnél lényegesen többre lesz szükségünk -nem lesz 
az ember egyik pillanatról a másikra multimédia-guru. Ha azonban a tartalom maga már 
készen áll, a mai órán megtanulhatjuk, hogy rniként helyezzük el legújabb művünket 
a weboldalunkon. 

Azok, akiknek egy művészi alkotás elkészítése nem napi gyakorlat, próbálkozhatnak 
más módszerekkel is szert tenni használható multimédiás tartalomra. A nyilvánvaló 
módszeren kívül -rendeljük meg a munkát egy művésztől -íme néhány lehetőség: 

• Az Interneten található tartalom nagy része ingyenes. Természetesen nem rossz 
gondolat, ha előzőleg azért egyeztetünk a szerzővel, illetőleg a tartalom jelenlegi 
tulajdonosával, főleg ha nem szeretnénk szerzői jogi pert a nyakunkba. 
Ezen felül megernlítenénk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban sok az olyan 
kormányhivatal, amelyekre igaz, hogy az általuk létrehozott tartalom az amerikai 
állampolgárok közös tulajdona (akik ingyenesen használhatnak például rninden, 
a ASA által az Interneten közzétett anyagot.) 

• Sok az olyan internetes kereső -például a google.com, a yahoo.com, 
a lycos.com és mások-, amely rendelkezik multimédiafájlok keresését szolgáló 
képességekkel is. Arnennyiben tiszteletben tartjuk a szerzői jogokat, ezzel a mócl
szerrel könnyen lelhetünk egy adott témához kapcsolódó multimédiás tartalomra. 
Egy gyors, Flash-animációt, QuickTime-filmrészletet vagy valarnilyen hangfájlt 
célzó keresés több eredménnyel szolgál, rnint amennyivel elboldogul az ember. 

• Ha ki szeretnénk élni a kreativitásunkat, válasszuk ki a kedvenc médiumunkat
van, akinek ez a videózás, másoknak a hangfelvétel-készírés lesz, megint mások 
inkább egy animáció készítésével pepecselnek szívesen. Ha meghoztuk a döntést, 
keressük meg a mestermű elkészítéséhez alkalmas alkalmazást. Sok cég foglalko
zik multimédia-tartalom készítésére használatos programokkal, ilyen például 
az Adobe (h t tp: l /www. adobe. com/) és az Apple (h t tp: l /www. apple. com/), 

hogy csak kettőt említsünk. 
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Hivatkozás multimédiafájlokra 

Mozgóképet, illetve hangfelvételt a legegyszer(íbben és legmegbízhatóbban úgy 

helyezhetünk el egy weboldalon, ha az <a href> címkével létrehozunk egy a fájira 

mutató hivatkozást- éppen úgy, ahogy egy másik HTML-fájlra mutatnánk. 

Az órán bemutatott, multimédiás tartalom weboldalon történő elhelyezésére szolgáló 

módszerek egymáshoz igen hasonlóan működnek, a felhasznált tartalom típusától 

függetlenül. 

Az alábbi sorral például egy MOV formátumú, jégkorong-mérkőzést rögzítő felvételre 

hivatkozhatunk: 

<a href="hockey.mov">View the hockey video clip.</a> 

Amikor a látogató a "View the hockey video clip." (A jégkorong-mérkőzés 

megtekintése) mondatra kattint, a webkiszolgálónkról a hockey .mov fáji letöltődik 

a számítógépére, a letöltés végeztével pedig automatikusan elindul a gépre telepített 

segédalkalmazás vagy bővítmény. Ha nincs megfelelő segédalkalmazás vagy bővítmény 

a gépen, a böngésző felajánlja a megfelelő bővítmény letöltését, illetve lehetőséget ad 

arra, hogy a látogató a fájlt a merevlemezére mentse későbbi megtekintés végett. 

A 12.1. példa egy olyan weboldal elkészítésére szolgáló kódot tartalmaz, amelyben egy 

képre kattintva nyitható meg a Windows Media formátumú fájlban tárolt mozgókép 

lejátszásához szükséges hivatkozás. A hivatkozást a jobb használhatóság kedvéért 

a képen kivül a szövegben is megismételjük 

12.1. példa Kép Windows Media mozgóképhez kapcsolása az <a> címke segítségével 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Fun in the Pond</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Fun in the Pond</hl> 

------' 

<P><a href="pond.wmv"><img src="projector.gif" alt="Pond Video" 

style="border-style:none; float:left; padding:l2px" /></a> 

Michael's backyard pond is not only a fun hobby but also an 

ongoing home improvement project that is both creative and 

relaxing. He has numerous fish in the pond, all Koi from various 

places as far as Japan, Israel, and Australia. Although they 
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don't bark, purr, or fetch anything other than food, these fish 

are his pets, and good ones at that. You can <a href="pond.wmv"> 

click here</a> or on the animated graphic on the left 

to see a movie clip of some fish in the pond.</p> 

</body> 

</html> 

Ha az Olvasó számára a segéda/kalmazás (helper application l kifejezés ismeretlenül 

cseng, elmondjuk, hogy azokról a külső programokról van szó, amelyeket a webböngé

sző hív segítségül, amikor olyan fájlokkal találkozik, amelyeket egyébként nem tudna 

megnyitni. A segédalkalmazások meghívása így jobbára azokhoz a fájltípusokhoz 

kapcsolódik, amelyeknek a megnyitásával a böngésző egyedül nem boldogul. 

A bővítmények (plug-in) olyan különleges segédalkalmazások, amelyeket közvetlenül 

a webböngészőbe telepítünk, és a segítségükkel a multimédiás tartalom megtekin

tésére közvetlenül a webböngészőből nyílik módunk. 

A fenti kód a pro j ee tor. gif animált GIF-fájl felhasználásával hoz létre a pond. wmv 

mozgóképhez vezető hivatkozást. A 12.1. ábrára a medencéről szóló mintaoldal került 

- látható a filmvetítőt ábrázoló kép. Ha a képre kattintunk, a megnyíló Windows Media 

Playerben (Médialejátszó) megnézhetjük a mozgóképfelvételt. 

hft:p-J/www.�urdom•cn.com/pond.html 

Fun in the Pond 

Done 

12.1. ábra 

A projector.gif nevű, animált GIF formátumú képre kattintva nyílik meg a Windows Media 

fájtra mutató hivatkozás. A fájl megnyitását külső segédalkalmazás végzi 



12. óra • Multimédia a webhelyen }203 

Ha a felvételt meg szeretnénk tekinteni, mindössze az animált vetítőgépre - esetleg 

a szövegben lévő hivatkozásra - kell kattintanunk . A művelet eredményeképpen 

megkezdődik a felvétel lejátszása, mégpedig vagy egy bővítmény segítségéve!- ha van 

a böngészőhöz telepítve a felvételt lejátszani képes bővítmény -, vagy egy megfelelő 

segédalkalmazással. 

A böngészőnk másképp kezeli a hivatkozást, ha az a Windows Media formátumú 

pond. wmv fájl helyett a QuickTirne formátumú pond. mov fájira mutat. A QuickTime 

bővítménynek köszönhetően külső program indítása helyett közvetlenül 

a böngészőablakban tekinthetjük meg a felvételt (lásd a 12.2. ábrát). 

Done 

12.2. ábra 

��® 

http://www.ycurdomam.com/pond.mov � 

� 

A képre kattintva a hivatkozott fájl- pond. mov- a böngésző QuickTime bővítményének 

használatával nyflik meg 

Alighanem az Olvasó is kitalálta már, hogy a multimédiafájlokra mutató egyszerű hivat

kozás biztosítja leginkább a korábbi programváltozatokkal való együttműködést, mivel 

így a böngésző felelőssége kitalálni, hogy egy multirnédia-felvétel miként játszható le. 

A dolog hátulütője, hogy a felvétel megjelenését kevéssé tudjuk szabályozni, és szó 

sincs arról, hogy a felvétel az oldal szerves részét képezhetné. 

Amennyiben a böngészőnk nem támogatja a QuickTime formátumot, a QuickTime 

lejátszó ingyenesen letölthető a http: 1 /www.apple.com/quicktime/ 

webhelyrőL A böngészők akkor sem feltétlenül egyformán játsszák le a Qui ck Time 

formátumú felvételeket, ha már van QuickTime lejátszó telepítve a gépünkre. 

A könyv szerzőjének Windowst futtató gépén például az Internet Explorer és 

a Firefax egyaránt bővítmény használatával, a böngészőablakban játssza le 

a felvételt, míg az Opera a QuickTime lejátszót segédalkalmazásként indítja el. 
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Multimédiafájlok beágyazása 

Az XHTML szabvány része az <obj ee t> címke, amelyet mostanra valamennyi, 

weboldalakba ágyazott multimédia-típusnál használni illene. Ez a címke váltja le azt 

az <embed 1 > címkét, amellyel még mindig találkozhatunk néhány HTML-forráskód ban. 

Amikor egy multimédiafájlt beágyazunk egy weboldalba, létrejön néhány olyan szaftve

res vezérlőelem, amely a közvetlen, másodiagos ablak megnyitását, illetve az éppen 

olvasott oldalról való továbblépést szükségtelenné tevő fáljmegnyitáshoz kell. Az alábbi 

kód a korábban már látott medencés felvétel beágyazását végzi. A beágyazáshoz pusz

tán az <object> címkét használjuk. 

<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-lld3-B153-00C04F79FAA6" 

width="320" height="305"> 

<param name="type" value="video/x-ms-wmv" /> 

<param name="URL" value="pond.wmv" /> 

<param name="uiMode" value="full" /> 

<param name="autoStart" value="false" /> 

</object> 

kttp://www.yourdotNmc.com/pon� ·l+ l X lll! Lu S�arch 

=@l 

��������------, 

:v!ichad"s baclcyard pood is oot ooly a fuo hobby but 
a1so an ongaing bomt impro\'mle:Dl project that is 
both aeab\-e and relaxing. 

He bas nm:nerous fish in � pood. al Koi from variaus 
places as far as )""""" Israel. and Austraiia_ Al!hougb 
they doo"t badc. purr. or f<teh any!lmg otl"f than 
food. tbes< fish .... bis pds. and good.,... al that 

12.3. ábra 
Az <o bject> címk e hasz

nálatávallehetőségünk 

nyílik egy mozgóképet 

ágyazni egy we boldalba, 

mégpedig a használni 

kívánt lejátszó m egjelö

lésével 

Tekintettel arra, hogy teljes egészében elvégzi a felvétel beágyazását az oldalba 

(lásd a 12.3. ábrát), a kód igazán nem számít szörnyen bonyolultnak. Az oldal legkaci

fántosabb része az <object> címke classid (osztályazonosító) jellemzője, azaz az ott 

olvasható hosszú, betűkből és számokból álló kód. Ez a Windows Media Player alkal

mazás egyedi azonosítója; ezzel mondjuk meg az <object> címkének, hogy a felvétel 

lejátszását a Windows Media Player beágyazásával végezze. A fenti kód így módosítás 

nélkül használható a saját weboldalainkon. 
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Az <obj ee t> címke wid th és height jellemzője adja meg a beágyazott Windows 

Media Player alkalmazás ablakának méretét. Ha ezeket a jellemzőket elhagyjuk, akkor 

pár böngésző a tartalom méretének megfelelően alakítja a beágyazott alkalmazás abla

kának méretét, más böngészők ellenben meg sem jelenítik a beágyazott alkalmazást. 

Ha biztosra akarunk menni, állítsuk a lejátszani kívánt felvétel méretének megfelelő 

nagyságúra a fenti tulajdonságokat. 

Az <obj ee t> címkepár tagjai között találjuk meg a felvétel lejátszásának további részle

teit hordozó négy <par am> címkét. Minden címkének két jellemzője van, a name (név) 

és a value (érték). Ezek rendelnek adatot (értéket) egy adott beállításhoz (névhez). 

Esetünkben a felvétel URL nevű jellemzőjének értéke a pond. wmv fájlnév. A harmadik, 

uiMode nevű paraméter azt határozza meg, hogy a Windows Media Player mely gombjai 

és felületi elemei látszódjanak. A full érték a felhasználói felület valamennyi elemének 

- vezérlőgomboknak, hangerőszabályzónak - a megjelenítését jelenti. Az utolsóként 

megadott autoStart paraméter értéke false (hamis), azaz amikor a webböngészőben 

megnyitjuk az oldalt, a felvétel lejátszása nem indul el automatikusan. 

A legfurcsább alighanem a type paraméter. Ez a paraméter végzi a megjelenített tartalom 

formátumának (esetünkben Windows Media Video, azaz WMV) azonosítását. 

A paraméter értékét az internetes MIME-szabványban foglaltak közül kell kiválasztanunk. 

AMIME-típus egy olyan azonosító, amely az Interneten előforduló különféle tartalomtí

pusok azonosítására szolgál. A MIME betűszó a Multipurpose Internet Maii Extensions 

(többcélú internetes levélkiterjesztések) kifejezés rövidítése, mégpedig azért, mert 

a MIME-típusok eredetileg az e-mailekhez csatolt mellékletek azonosítására szolgáltak. 

Az <object> címke type jellemzőjében is ezeknek a típusoknak a használatával adjuk 

meg a data jellemzőben hivatkozott médiafájl típusát. 

Az alábbiakban néhány olyan népszerű hang- és mozgóképformátum MIME-típusát 

ismertetjük, amelyeket esetleg az Olvasó is szívesen használ a weboldalain. 

• WAY hangfájl: audio/x-wav 

• AU hangfájl: audio/basic 

• MP3 hangfájl: audio/mpeg 

• MIDI hangfájl: audio/midi 

• WMA hangfájl: audio/x-ms-wma 

• RealAudio hangfájl: audio/x-pn-realaudio-plugin 

• AVI fájl: video/x-msvideo 

• WMV fájl: video/x-ms-wmv 

• MPEG videófájl: video/mpeg 

• QuickTime fájl: video/quicktime 

A 12.2. példa az úszómedencés weboldal kódját ismerteti. Lehetőségünk nyílik 

az <o b j ee t> címke használatát megfigyelni. 
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12.2. példa WMV formátumú mozgókép közt�t?tlen beágyazása az <object> címke segítségét'f!l 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Fun in the Pond</title> 

</head> 

<body> 

<hl>Fun in the Pond</hl> 

<div style="float:left; padding:3px"> 

<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-lld3-B153-00C04F79FAA6" 

width="320" height="305"> 

<param name="type" value="video/x-ms-wmv" /> 

<param name="URL" value="pond.wmv" /> 

<param name="uiMode" value="full" /> 

<param name="autoStart" value="false" /> 

<embed width="320" height="305" type="video/x-ms-wmv" 

src="pond.wmv" controls="All" loop="false" autostart="false" 

pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/" /> 

</object> 

</div> 

<p>Michael's backyard pond is not only a fun hobby but also 

an ongoing home improvement project that is both creative and 

relaxing.</p> 

<p>He has numerous fish in the pond, all Koi from various places 

as far as Japan, Israel, and Australia. Although they don't bark, 

purr, or fetch anything other than food, these fish are his pets, 

and good ones at that.</p> 

</body> 

</html> 

Minthogy az XHTML nem támogatja az <embed 1 > címke használatát, a címke 

használata megakadályozza az oldalaink érvényesítését. A probléma sajnos nem 

kerülhető meg - meg kell várnunk, amíg a böngészők teljeskörűen támogatni fogják 

az <object> címke használatát, vagy átállhatunk a HTML 5 <embed l> elemére. 

Észrevehettünk pár ú jabb kódrészletet, amely nem szerepelt az <obj ee t> címke 
használatát bemutató korábbi példánkban. Sajnos, ahogy arra már egy korábbi lecke 
alkalmával kitértünk, nem minden webböngésző valósítja meg az <object> elem 
támogatását. Ezen oknál fogva válik szükségessé az <obj ee t> címkén belül az <embed 

l> használata: így tudjuk figyelembe venni a böngészők közötti eltéréseket. A megoldás 
nem ideális, de amíg a böngészőgyártók folyamatos lemaradásban vannak az uralkodó 
szabványokhoz képest, nincs más eszközünk. Igazán figyelmesen olvasva a kódot, azt is 
észrevehetjük, hogy az <embed l> az <object> elemben hordozottal megegyező 
információt hordoz. 
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Az <obj ee t> címke használata némileg összetettebb annál, mint amire a fenti bekez
désekben fény derült. Szerencsére, ha csak multimédia-tartalom lejátszása a cél, nem 
szükséges az <obj ee t> elem bonyolultabb felhasználási módjaival is tisztában 
lennünk. Más szávai: nem kell multimédia-guruvá lennünk, ha csak néhány hang- vagy 
mozgóképfelvételt szeretnénk a weboldalainkon megosztani. 

Az <object>, illetve az <embed />címke használatával nem kizárólag mozgóké

pet tároló médiafájlokat helyezhetünk el egy weboldalon. Valamennyi multimédiafájl 

esetében az ismertetett eljárást kell követnünk. Ha meg szeretnénk állapítani a pon

tos osztályazonosítót és a kódalapot (codebase), valamint a <pararn l> elemek 

kitöltéséhez szükséges adatokat, akkor érdemes valamelyik keresővel rákeresnünk 

az object embed tartalomtípus kifejezésre - a tartalomtípus szót a Real Audio, 

a OuickTime, a Flash, illetve a használni kívánt típus nevével helyettesítve. 

További ötletek a multimédia használatához 

Mielőtt mozgóképet, hangot vagy animációt helyezünk el egy weboldalon, gondoljuk 
át, hogy valóban szükség van-e rá. Minden alkalommal, amikor az említett típusokba 
tartozó multirnédiás tartalmat szeretnénk használni, győződjünk meg róla, hogy alapos 
okunk van rá. A szükségtelenül használt hang és videó- a felesleges képekhez hason
lóan - eltereli a figyelmet az oldal valódi üzenetérőL Természetesen, ha ez az üzenet 
az, hogy "Nézzétek, ezt én filmeztem le!", vagy az, hogy "Hallgassa meg mindenki 
a zenémet, töltsétek le a dalaimat!", akkor mindenképpen érdemes multimédiás 
tartalommal bővíteni a webhelyünket 

Íme pár további, megfontolásra érdemes gondolat: 

• Ne helyezzünk el multimédiás tartalmat úgy a weboldalunkon, hogy a lejátszás 
az oldal betöltésekor automatikusan elinduljon. Mindig adjuk meg a felhaszná
lónak a lehetőséget a tartalom elindítására és leállítására. 

• Ha lehetséges, engedjük, hogy a felhasználó maga választhassa meg a lejátszásra 
használt eszközt. Ne használjunk olyan multimédiás tartalmat, amelyet csak egy 
operációs rendszer egyetlen lejátszója képes megnyitni. 

• A multimédiafájlok nagyobbak, mint a szokásos grafikát és szövegfájlokat tároló 
fájlok. Ez annyit tesz, hogy a webkiszolgálónkon több tárhelyet igényelnek, és 
a weboldalunk látogatóinak kiszolgálásához nagyobb sávszélességre lesz 
szükségünk. 

• Legyünk tisztában azzal, hogy amennyiben a weboldalunk teljes mértékben 
a hang-, illetve videótartalomra támaszkodik, és csak nagyon korlátozott 
mennyiségű szöveget és képet tartalmaz, akkor a lehetséges látogatók egy része 
nem hallja, illetve látja majd a közlendőnket. Ennek oka a webhely látogatóinak 
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rendelkezésére álló, korlátozott képességű számitógép, illetve az alacsony sáv
szélesség. Az ilyen felhasznáJók számára nyújtsunk más lehetőséget a tartalom 
megismerésére. 

• Éljünk a YouTube (h t tp: //www. youtube. com/) és a hozzá hasonló internetes 
videómegosztó szolgáltatások nyújtotta lehetőséggeL A YouTube azon felül, 
hogy tárhelyet biztosít a felvételeinknek, még a felvétel beágyazásához 
szükséges kódot is megadja. A 12.4. ábrán például a világ legcukibb kutyusának 
YouTube-oldala látható. Ha az ábrán lévő, Embed (Beágyazás) feliratú részen 
megadott példakódot átmásoljuk valahová, az alábbi kódsorokat kapjuk: 

cobject width="425" height="344"> 
cparam name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/yPxiHd2BOpo&rel=O&colorl=Oxblblbl 
&color2=0xcfcfcf&feature=player_profilepage&fs=l"></param> 
cparam name="allowFullScreen" value="true"></param> 
cparam name="allowScriptAccess" value="always"></param> 
cembed 
src="http://www.youtube.com/v/yPxiHd2BOpo&rel=O&colorl=Oxblblbl&c 
olor2=0xcfcfcf&feature=player_profilepage&fs=l" 
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" 
allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed> 
</object> 

Ez a kódrészlet már beilleszthető egy weboldalba. 

12.4. ábra 

A YouTube nem csak 

tárhelyet biztosít a jelvéte

lei nknek, de megadja 

a weboldalon használható 

hivatkozások és <object> 

címkék kódját is 
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Összefoglalás 
A mai órán megtanultuk, hogy miként ágyazhatunk mozgóképet és hangot a webolda

lainkba. Megismertük a multimédiafájlhoz vezető egyszerű hivatkozások használatának 

módját- ez a multimédiás tartalom lejátszására használható legáltalánosabban támoga

tott, de legkevésbé rugalmas lehetőség. Tudjuk már azt is, hogy miként ágyazható 

multimédiás tartalom közvetlenül egy weboldalba az <object> címkével, sőt azt is, 

hogy a minél több böngészővel való együttműködés céljából miként egészítsük ki 

az <object> címkét az <embed l> címkével. Az <object> és az <embed l> elem 

rengeteg multimédiás fájltípus beágyazására alkalmas - kezelhető vele a például 

a WAY, az MP3, a RealAudio és a MIDI, nem beszélve az AVI, a W MV és QuickTime 

típusról, hogy csak néhányat említsünk. 

A 12.1. táblázat a mai órán tárgyalt HTML-elemeket foglalja össze. 

12.1. táblázat A 12. órán tárgyalt HTML-elemek és -jellemzők 

Elem/jellemző Leírás 

<object> ... <lobject> 

<par am> ... <l pararn > 

Jellemzők 

name="név" 

value="érték" 

<embed l> 

Jellemzők 

width="szélesség" 

height="magasság" 

type=" MIME- t í p us" 

src=" tartalom_URL" 

Képet, mozgóképet, Java-kisalkalmazást, 

ActiveX-vezérlőt és más objektumokat illeszt

hetünk be vele egy weboldalba. 

Egy objektum futásidejű beállításait- például 

az oldalon elfoglalt hely szélességét és magas

ságát- adhatjuk meg vele. 

Paraméterként megadott tulajdonság neve. 

Paraméterként megadott tulajdonsághoz 

rendelt érték. 

Böngészőbővítmény által beolvasható, illetve 

megjeleníthető multimédiafájl beágyazására 

szolgál. Technikai értelemben elavultnak szá

nút, de máig is hasznos, mivel a böngészők 

egyelőre nem támogatják teljes köníen 

az <object> címkét. 

A beágyazott objektum képpontban mért szé

lessége. 

A beágyazott objektum képpontban mért ma

gassága. 

A multimédiás tartalom MIME-típusa. 

A beágyazandó fájl helyét megadó URL. 
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12.1. táblázat A 12. órá11 tárgyalt HIML-elemek és -jellemzők 

Elem/jellemző Leírás 

(jo(ytatás) 

controls=" vezérl ők" A médialejátszó alkalmazás felhasználó által 

használható vezérlői; az all érték hatására 

minden vezérlő használható. 

loop=" ismétlés" Megadja, hogy a médiafájl végéhez éiVe újra 

kell-e kezdeni a lejátszást. Lehetséges értékei: 

true (igaz) és false (hamis). 

autostart= Megadja, hogy az oldal betöltésekor automati-

"automatikus_indítás" kusan kell-e elindítani a lejátszást. Lehetséges 

értékei: true (igaz) és false (hamis). 

pluginspage= A médiafájl lejátszására alkalmas bővítmény 

"bővítmény_helyét_megadó_URL" helyét megadó URL. 

Kérdezz-felelek 

K: Sokat hallani az áramló videóról és hangról (streaming video/audio). 

Mit takarnak ezek a fogalmak? 

V: em is olyan rég a hang- és mozgóképfájlok letöltése a legtöbb modemmel 

percekbe, néha órákba telt, ami komolyan korlátozta a weboldalakba ágyazott 

mozgókép és hang elteiiedését. Manapság mindenki az áramló hang és videó felé 

mozdul el, ugyanis ezek lejátszása az adatok letöltése közben is megoldható. 

Más szóval: az ilyen fájlokat nem kell a lejátszásukat megelőzően teljes egészük

ben letöltenünk. 

Az áramló tartalom lejátszása mostanra széles körben, a legtöbb médialejátszó 

által támogatott -legyen szó akár önálló alkalmazásokról, akár bővítményekrőL 

Az <obj ee t> címkékkel beágyazott tartalmat a háttérben működő lejátszó- ha 

képes rá - igyekszik adatfolyamként lejátszani. 

K: Mi alapján válasszak audiovizuális formátumot a QuickTime, a Windows A VI, 

a Windows WA V, a Rea!Video, a RealAudio és az MPEG formáturnak közül? 

Van-e közöttük jelentős különbség? 

V: A QuickTime -bár létezik lejátszó Windowsra is - a Macintosh-felhasználók 

körében a legnépszeruób. Hasonló a helyzet az AVI és a WM V, illetve a WAV és 

WM A formátumokkal: ezek a Windows-felhasznáJók számára készültek, de 

Macintosh-on is találunk olyan lejátszót, amely támogatja őket. Az MPEG szintén 

népszerű hang- és mozgókép-tárolási szabvány. Az MPEG-3 (MP3) mostanra 

különös népszerűségre tett szert a használl1ató hi-fi szabványok köréból. Szintén 

az MPEG-szabványon alapul az Apple cég AAC formátuma, amely az Olvasó 

számára esetleg inkább, rnint az iTunes médialejátszó-alkalmazás saját zenei 

formátuma ismert. 
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Ha a leendő látogatóink többnyire Windowst használnak, akkor a mozgóképeket 

érdemes AVI, illetve WMV, a hangfelvételeket pedig WAY, WMA, illetve MP3 for

mátumban tárolnunk. Ha a látogatók között sok a Macintosh-felhasználó, akkor 

használjuk a QuickTime, a Real Video, illetve a RealAudio formátumot, vagy 

legalább adjuk meg a választás lehetőségét. Az MP3 formátum szintén használha

tó Macintosh-on. Ha az operációs rendszerek közötti átjárhatóság létfontosságú, 

érdemes megfontolnunk, hogy ne tegyük-e a weboldalunkon általánossá az MP3, 

illetve a Real Video és RealAudio formátum használatát- bár ez utóbbiak megte

kintéséhez és meghallgatásához csak a h t tp: 1 lwww. real. comlplayer 1 webol

dalról letölthető alkalmazás használható. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Mi az a legegyszeruób módszer, amellyel a webhelyünkön a lehető legtöbb 

látogató számára elérhető mozgóképet tehetünk közzé? 

2. Mi az a HTML-kód, amellyel úgy valósítható meg a myvideo. av i nevű fájl 

beágyazása egy weboldalba, hogy minden jelentősebb böngészőt használó 

látogató meg tudja nézni? A felvétel egy 320 képpont széles és 305 képpont 

magas területet foglal el a képernyőn. 

3. Milyen beállításokat kell megadnunk az <obj ee t> elemen belüli <par am> cím

kében, ha azt szeretnénk, hogy a weboldal a beágyazott felvételt újra meg újra 

lejátssza? 

Válaszok 

1. Egyszerűen létrehozzuk a rá mutató hivatkozást: 

<a href="myvideo.avi">my video</a> 

2. Minthogy a felvétel a Microsoft cég AVI formátumában áll rendelkezésünkre, 

a Windows Media Playert érdemes az oldalba illeszteni, mégpedig az alábbi 

HTML-kóddal: 

<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-lld3-B153-00C04F79FAA6" 

width="320" height="305"> 

<param name="type" value="video/x-ms-avi" /> 

<param name="URL" value="myvideo.avi" /> 
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<param name="uiMode" value="full" /> 

<param name="autoStart" value="false" /> 

<embed width="320" height="305" type="video/x-ms-avi" 

src="myvideo.avi" controls="All" loop="false" autostart="false" 

pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/"> 

</embed> 

</object> 

3. <par am name=" loop" value=" true" /> 

Gyakorlatok 

• Próbáljunk meg saját kezűleg elkészíteni egy felvételt, majd a kész művet 

ágyazzuk be egy weboldalba, vagy keressünk ingyenesen elérhető felvételeket 

a Weben, és gyakoroljuk a beágyazott objektumok elhelyezését valamilyen 

szöveget tartalmazó oldalon. 
• A mai órán tanult, a médiafájlok beágyazását segítő címkék, illetve módszerek 

a Flash formátumú fájlok esetében is működnek. Látogassunk el a Flash honlap

jára, azaz a http: l /www. adobe. com/products/ flash/ weboldalra, és ismer

kedjünk meg a weboldalak interaktív animációkkal való bővítésével kapcsolatos 

lehetőségekkel. 



13. ÓRA 

Keretek használata 

A lecke tartalma: 

• Keretváz kialakítása 
• Hivatkozások keretek és ablakok között 

• Belső keretek használata 

Talán jártunk már olyan webhelyen, ahol a böngészőablakon belül látszólag több kü

lönböző oldal jelent meg. Az a helyzet, hogy a böngészőablakon belül ilyenkor valóban 

több különböző oldal jelenik meg egyszerre, méghozzá úgy, hogy a böngészőablak 

több, különböző weboldalt megjeleníteni képes területre oszlik. Ezek a különálló 

területek keret (frame) néven ismeretesek. A felhasználó nézőpontjából természetesen 

az önálló keretek egységes webes tartalmat hordozó abiakká formálódnak, de a háttér

ben önálló oldalak működnek. 
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Mik azok a keretek? 

A keret olyan téglalap alakú terület a böngészőablak belsejében, amely képes egy 

weboldalt más weboldalakat megjelenitő keretek mellett megjeleníteni. A 13.1. ábra 

első pillantásra talán úgy néz ki, mint egy szokványos weboldal, pedig valójában két 

különálló HTML-oldalt tartalmaz, amelyek azonban ugyanabban a böngészőablakban 

jelennek meg. Mindkét oldal a saját keretén belül látható. A keretek egymás felerr 

kaptak helyet, és egy vízszintes sáv választja el őket. 

fH ídit Y- Hi:ttory llooknwsb look tldp 

. c http://www.yourdom&in.com/index.html 

Sample Framed Site: Home 

This is an example oftbe 11ome• page. 

Don• 

· C  http:/�www.yourdomain.comfrndex.html 

HO\lE :: PRODlTTS :: SERYICES :: CO:\TACT 

Sample Framed Site: Products 

Thisós an aomple of the 'prcxhlcts' page. 

Don• 

-+ ·  

13.1. ábra 
Keretek segítségével egyszerre 

több weboldalt is megjeleníthe

tünk egy böngészőablakban 

13.2. ábra 
A Products feliratra kattintva 

az alsó oldal lecserélődik, de 

a felső keret változatlan marad 
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Ha egy weboldal kereteket használ, akkor a keretek rendszerint arra szolgálnak, hogy 

egy állandóan jelen lévő, a webhely különböző részeire mutató hivatkozásokat tartalma

zó menüt jelenítsünk meg velük - ilyen menü látható a 13.1. ábra felső részén. Amikor 

a példában szereplő valamelyik hivatkozásra kattintunk, a felső keret változadan marad -

az új oldal betöltésére és megjelenítésére az alsó keret szaigál (lásd a 13.2. ábrát). 

Nem árt, ha az Olvasó tudja, hogy a keretek használata régóta a webtervezés sokat 

vitatott és bosszantó problémái közé tartozik. A keretek használatával járó előnyök 

sosem ellensúlyozták a fellépő hátrányokat Ugyanakkor amiatt, hogy a böngészők 

eltérően kezelték a HTML- és CSS-szabványokat, sokáig minden hátrányuk ellenére 

keretekkel valósítottunk meg bizonyos célokat. A könyv szerzői webfejlesztőként 

az alábbi okok miatt nem javasolják a keretek használatár: 

• A keretek nem elégítik ki a Világhálónak azt az alapelvét, miszerint a webes 

tartalom egyes részei olyan egységes hiperszöveggé szerveződnek, amelynek 

a részei között egyetlen webcímből - URL-ből - álló hivatkozások jelentik 

az összeköttetést. 
• A keretekre épülő oldalakat igen nehéz kinyomtatni. Csak a keretváz látszik 

a nyomtatásban, kivéve ha a kinyomtatni kívánt keretre kattintunk, és a helyi 

menüből- már ha van ilyen- a "Keret nyomtatása" menüpontot választjuk 
• Ha egy keret kódolása hibás, vagy ha hibátlan ugyan, de aljas szándékkal 

készült, akkor a felhasználó bennragadhat az oldalon, elzárva a kereten kívül eső 

tartalom megtekintésének lehetőségétől. 
• A kereteket a Web történetében mindig a szabványos, profi és könnyen feldol

gozható oldalakat eredményező webfejlesztési és -tervezési módszerek helyett 

használták Semmi okunk arra, hogy a jobb, CSS-elrendezésre épülő módszer 

helyett a kevésbé kifinomult módszert válasszuk. 
• A fent említett - és más egyéb - okok miatt a HTML 5 szabványból törölték 

a kereteket. Az elavult <frame/>, <frameset> és <noframes> címkék a jövóben 

egyszerűen megszűnnek létezni. 

A fenti hátrányok ellenére a mai órán létrehozunk egy keretekre épülő, nagyon egysze

rű webhelyet Igen valószínű ugyanis, hogy találkozunk még keretekre épülő oldalak

kal, és jól jöhet, ha tudunk hasonló kinézetű és felhasználói élményt nyújtó oldalt készí

teni, de keretek használata nélkül. Ha ilyen feladatunk akad, fontos tisztában lennünk 

a keretek kialakításának módjával - így sikeresebben szabadulhatunk meg tőlük. Ezen 

kívül megismerkedünk egy olyan kerettípussal- az ilyen keret az <iframe> címkével 

hozható létre-, amely igen fontos célt szolgál, és a HTML 5-ben is fennmarad. 

A könyv későbbi részében megtanuljuk, hogy ugyanilyen működés miként oldható 

meg az XHTML és a CSS segítségéve!. Addig is - a fejezet anyagát követve - készítsük 

el az egyszerű, keretekre épülő webhelyünket, hogy megtanuljuk, tniként lehet 

az ilyen webhelyeket az alkotóelemeikre szedni, hogy más módszerekkel újra össze

rakhassuk azokat. 
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Keretváz kialakítása 

Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy miként készíthető el a 13.1. és a 13.2. ábrán is 

látható, egyszerű, keretekre épülő oldal. Az egyes keretek tartalmát szokásos HTML

oldalként hozzuk létre. Az oldalak a következők: top. htrnl (ez tartalmazza a többi 

oldalhoz vezető hivatkozásokat), home. htrnl, products. htrnl, services. htrnl és 

contact. htrnl. Az oldalak egyike sem tartalmaz egy olyan címkét sem, amellyel 

az előző órák során ne találkoztunk volna. Az oldalak egybefogására egy különleges 

szerepű weboldalt, egy úgynevezett keretvázat használunk. Esetünkben ennek 

az oldalnak a neve index. htrnl. 

A keretvázat tartalmazó oldal elkészítése 

A keretváz (frameset) egy olyan HTML-oldal, amely arra utasítja a böngészőt, hogy 

a böngészőablakot ossza több részre, és azt is megadja, hogy az egyes keretekben 

mely weboldalaknak kell megjelenniük 

A keretváznak otthont adó dokumentum tehát nem bír saját tartalommal, csak arra való, 

hogy a böngészőnek megadja a további betöltendő oldalak nevét, illetve az elrendezé

sök módját. A 13.1. példa a 13.1. és a 13.2. ábrán látható webhely keretvázat tartalmazó 

oldalát mutatja be. 

13.1. példa A 13.1. ábrán látható webhely keret!Jázat tartalmazó oldala 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-frarneset.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtrnl" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Sample Frarned Site</title> 

</head> 

<frameset rows="50,*"> 

<frame src="top.html" name="top" l> 

<frame src="home.html" narne="main" /> 

<noframes> 

<body> 

<hl>Sarnple Frarned Site</hl> 

Your browser does not support frarnes. Sorry! 

</body> 

</noframes> 

</frameset> 

</html> 
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A 13.1. példában a <body> címke helyére a <frameset> (keretváz) címke került. Azok 

a címkék, amelyek a <body> címkepár által közrefogva szerepelnek, nem kerülhetnek 

a <frameset> címkék közé. A példában szereplő <frameset> elem rows (sarok) 

jellemzője hatására a keretek egymás felett, egy táblázat soraihoz hasonlóan helyez

kednek el. Ha a kereteket egymás mellé kívánjuk elhelyezni, akkor a rows jellemző 

helyett a cols (oszlopok) jellemzőt kell használnunk. 

fffli1 
Fontos, hogy észrevegyük, hogy a mintaoldalon nem a könyvben eddig használt 

DOCTYPE-bejegyzés szerepel. Ennek az az oka, hogy az XHTML 1. 1 szabványban 

nem szerepel a keretek használata. Vagyis, ha azt szeretnénk, hogy az oldalaink 

érvényesek legyenek, az XHTML 1.0 keretvázakhoz való dokumentumtípus-megha

tározást (Document Type Definition, DTD) kell használnunk. Egy olyan különleges 

meghatározásról van szó, amelyet éppen a kereteket használó oldalakhoz terveztek. 

A sarok, illetve az oszlopok számát nekünk kell megadnunk, mégpedig vagy képpontra 

pontosan, vagy a teljes böngészőablak százalékos arányában. Csillaggal (*) jelölhetjük, 

ha azt szeretnénk, hogy a keret kitöltse az ablakból még rendelkezésre álló részt. 

Ha több keretnél is csillag szerepel, akkor az ilyen ablakok a fennmaradó részen egyen

lő arányban osztoznak. 

A 13.1. példában a <fr ameset rows=" 50,*"> címke úgy osztja függőlegesen két 

részre az ablakot, hogy a felső keret pontosan 50 képpont magas lesz, az ablakból 

fennmaradó részt pedig az alsó keret kapja. A felső keret tartalmazza a top. html 

oldalt -lásd a 13.2. példát-, az alsó keretben pedig a 13.3. példában ismertetett 

home. html oldal jelenik meg. 

13.2. példa A mintaolda/uavigációs sávja, azaz a top.lltml oldal 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional/lEN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Sample Framed Site</title> 

</head> 

<body style="background-color:#OOOOFF;"> 

<div style="text-align:center;color:#FFFFFF;font-weight:bold; 

font-size:16pt"> 

<a style="color:#FFFFFF;" href="home.html" 

target="main">HOME</a> :: 

<a style="color:#FFFFFF;" href="products.html" 

target="main">PRODUCTS</a> :: 

<a style="color:#FFFFFF;" href="services.html" 

target="main">SERVICES</a> :: 
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ca style="color:#FFFFFF;" href="contact.html" 

target="main">CONTACTc/a> 

c/div> 

e/body> 

c/html> 

A 13.1. példában a keretvázakat követően a c body> és a </body> címke között 

egy teljes értékű weboldalt találunk. Megfigyelhetjük, hogy ez a weboldal sem 

a 13.1., sem a 13.2. ábrán nem látható. A kereteket támogató webböngészők 

ugyanis figyelmen kívül hagyják a cnoframes> és a </noframes> címke közötti 

részt. Manapság minden jelentősebb böngésző képes a keretek kezelésére, azaz ma 

már lényegesen kevesebb a keretek használatából eredő, ilyen jellegű probléma, 

mint akár csak néhány éve. Ugyanakkor a még mindig valamilyen ősi böngészőt 

használó néhány látogatóra gondolva nem túl megterhelő elhelyezni a <noframes> 

címkét az oldalon - persze ha egyáltalán használunk kereteket az oldalon. 

13.3. példa A mintaoldal alsó részén található, valódi tartalommal bíró home.html oldal 

c?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

c!OOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional/lEN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Sample Framed Site</title> 

c/head> 

<body style="background-color:#FFFFFF"> 

<hl style="text-align:center">Sample Framed Site: Homec/hl> 

<p style="text-align:center">This is an example of the "home" 

page.</p> 

</body> 

c/html> 

A 13.2. és a 13.3. példában egyaránt az XHTML 1.0 átmeneti (transitional) 

dokumentumtípus-meghatározását használjuk. Az XHTML 1.1 és az újabb változa

tok lényegesen szigorúbbak, de a keretek miatt nekünk amúgy is az XHTML 1.0-s 

változat szükséges. Ezzel indokolható, hogy a keretek belsejében is ezt a dokumen-

tumtípus-meghatározást használjuk. 

A fenti példában a felső navigációs sáv magasságát 50 képpontban rögzítettük. Minthogy 

azonban nem tudjuk megjósolni a felhasználók böngészőablakának méretét, sok 

esetben kényelmesebb képpont helyett százalékban kifejeznünk a sarok és oszlopok 

méretét. Ha például azt szeretnénk, hogy a bal oldali keret a böngészőablak 200/o-át 

foglalja el, a jobb oldali kereté pedig legyen a maradék 800/o, akkor az alábbi címkét is 

használhatjuk 

cframeset cols="20%,80%"> 



13. óra • Keretek használata !219 

Amikor a keret méretét képpontban adjuk meg, okos dolog legalább a keretváz egyik 

keretében változó szélességet(*) megadnunk. A dokumentum így megnőhet, és 

alkalmas lehet akármekkora böngészőablak kitöltésére. 

Az egyes keretek kitöltése 

A <frameset> és a </frameset> címke között kell elhelyeznünk azokat a <frame /> 

cimkéket, amelyekből kiderül, hogy az egyes keretekben mely HTML-oldalak jelenje

nek meg. Megjegyeznénk, hogy amennyiben kevesebb <frame /> címkénk van, mint 

ahány keretet a <l frameset> címkében megadtunk, akkor a létszámon felüli keretek 

üresen maradnak. Az egyes <frame /> címkéken belül megadott <src> elemmel jelez

hetjük a betöltendő weboldal helyét. Egy weboldal URL-je helyett kerülhet ide egy 

képfájlé is- ilyenkor a keretben csak az adott kép jelenik meg. 

Hivatkozások keretek és ablakok között 

A keretek biztosította igazi lehetőségek akkor kezdenek nyilvánvalóvá válni, amikor 

egy <frame /> elemben a name (név) jellemzővel egyedi nevet adunk a keretnek 

Ettől a pillanattól kezdve az oldalon elhelyezett hivatkozásokkal megváltoztathatjuk 

az elnevezett keret tartalmát. Ehhez az <a> elem target (cél) jellemzőjét kell 

használnunk. A 13.1. példában például megtalálható az alábbi címke: 

<frame src="home.html" name="main" /> 

A fenti kódsor az oldal betöltésekor az alsó keretben a home. html oldalt jeleníti meg, 

a keretnek pedig a main nevet adja. 

A felső keret kialakítását végző, a 13.2. példában olvasható kódban található az alábbi 

hivatkozás: 

<a style="color:#FFFFFF;" href="services.html" 

target="main">SERVICES</a> 

Amikor a felhasználó a fenti hivatkozásra kattint, a main nevű (alsó) keretben 

a services. html oldal jelenik meg. Ha elhagynánk a target= "main" jellemzőt, 

az oldal az aktuális (felső) keretben jelenne meg. 

� 
Technikai értelemben a name jellemző elavultnak számít, és a pótlására már létezik 

az id jellemző. Mindazonáltal napjaink webböngészői az id helyett továbbra is 

a name jellemzőt használják az olyan esetekben, amikor keretek szerepeinek célként 

megadva. A name jellemző használata ugyanakkor nem ütközik az XHTML szabvány 

érvényességi szabályaiba, így aztán még egy darabig a keretek azonosítására 

a name jellemzőt kell használnunk. Természetesen nem baj, ha mindkét jellemzőt 

megadjuk. 
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A serv ice s. html oldal kódját helytakarékosság miatt nem mutatjuk be- szokványos 

weboldal, amely semmilyen, a keretek témaköréhez tartozó érdekességgel nem bír. 

A 13.2. ábrán látható, hogy miként néz ki a keretváz belsejében. 

Vannak HTML-jellemzők, amelyek arra szolgálnak, hogy a kereteket használó 

weboldalon eltüntessük a keretek közötti határvonalakat, vagy a margók méretének 

csökkentésével nagyobb helyet kapjunk a kicsi keretek belsejében, esetleg a kere

teknek megtiltsuk a gördítősávok megjelenítését. A 13.4. példában a 13.1. példakód 

módosított változatát találjuk Két változás került a kádba: a <frame> címkén belül 

elhelyeztük a scrolling="no" és a frameborder="O" jellemzőt. 

13.4. példa A 13.3. ábrán bemutaton webhely keretváza 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-frameset.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Sample Framed Site</title> 

</head> 

<frameset rows="50,*"> 

<frame src="top.html" name="top" scrolling="no" frameborder="O" /> 

<frame src="home.html" name="main" scrolling="no" frameborder="Ü" /> 

<noframes> 

<body> 

<hl>Sample Framed Site</hl> 

Your browser does not support frames. Sorry! 

</body> 

</noframes> 

</frameset> 

</html> 

. c http://-.yourdom.in.cam/indal.html 

HO:\IE :: PRODlTTS :: SER\'ICES :: CO:\TACT 

Sample Framed Site: Home 

Tmsis an <Xample of the 'hom<' page. 

o. .. 

13.3. ábra 

A 13.4. példa alapján kialakuló 

oldal- a <frame/> elemet bővítettük 

újabb jellemzőkkel 
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Belső keretek használata 

A belső kereteket Cinline frame; szövegközi keret) nem sújtják azok a használhatósággal 

kapcsolatos problémák, amelyekkel a szokványos kereteknél találkozunk. Persze az is 

igaz, hogy a belső kereteket másra használjuk- nem az elrendezés kialakításakor 

ügyeskedünk velük. Az <ifrarne> címke szerepe inkább az <object> címkééhez 

hasonló, azaz egy létező dokumentumban tudunk vele elhelyezni valamit. Ez a "valami" 

az <object> címke esetében általában valarnilyen multimédiás tartalom, az <i frame> 

elemet viszont egy teljesen önálló HTML-oldal, kép vagy egyéb dolog beágyazására 

használhatjuk A 13.5. és a 13.6. példában azt a kódot ismertetjük, amelyik a 13.4. ábra 

belső keretének kialakítását végzi. 

13.5. példa <iframe> címkét használó XHIML-kód 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-frameset.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>Using an iframe</title> 

</head> 

<body style="background-color:#CCCCCC"> 

<hl style="text-align:center">Inline Frame Example</hl> 

<div style="text-align:center"> 

<iframe src="iframe src.html" 

style="width:SOOpx;height:lOOpx;border:lpx solid black; 

background-color:#FFFFFF"> 

<p>Uh oh ... your browser does not support iframes.</p> 

<li frame> 

</div> 

</body> 

</html> 

A 13.5. példában egyetlen olyan XHTML-kódrészlet található, amellyel eddig még nem 

találkoztunk, nevezetesen maga az <ifrarne> címke. Látjuk, hogy az src (source, azaz 

forrás) jellemzőnek kell értéket adnunk, és azt is látjuk- többek közt -,hogy miként 

történik a szélesség, a magasság, a kerettípus és a háttérszín beállítása. A 13.6. példakód 

az <i frame> elem forrásaként megadott fájl tartalmát ismerteti- egy szokványos 

XHTML-fájlról van szó, némi szöveggel és néhány formázási beállítássaL 
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13.6. példakód A 13.5. példa <iframe> eleme ezt a kódot hívja 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<! DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML l. 0 Fr arneseti /EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-frameset.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<he ad> 

<title>iframe source</title> 

</head> 

<body> 

<P style="color:#FFOOOO;font-weight:bold">I AM A 

SOURCE DOCUMENT ... inside an iframe.</p> 

</body> 

</html> 

. ftl lhmg an if'mne - Mozílla F.mox l= liil !:l l 
-

'" 
. c � http://www.yourdomain.comftframehtml .. -r 

Inline Frame Example 

1 . .\.M A SOUR.CE DOCU.MENT .. .iuide a. ifr.tmP. 

Done ,.;. 

13.4. ábra 

A 13.5. példa <iframe> eleme azt a belső keretet határozza meg, amelynek a kódja 

a 13.6. példában látható 

Belső kereteket sokszor használunk olyankor, amikor egy weboldalba más webhe

lyekről származó tartalmat akarunk beilleszteni. Gyakran van a segítségünkre, ha 

a felhasználónak egy külső hirdetésszolgáltató hirdetéseit szeretnénk megmutatni, vagy 

ha a Google Site Search szaigáitatás eredményeit kívánjuk a felhasználó elé tárni 

(ilyenkor valójában a Google cég keresőtechnológiáját hasznosítjuk a saját céljainkra). 

A 13.5. ábrán azt látjuk, ahogy egy oldalsablonban az <i frame> címke megjeleníti egy 

keresés eredményét. 

A 13.5. ábrán minden, ami a fehér területen található, valójában egy belső keretben kap 

helyet. A keretet kialakító <i frame> elem src jellemzője egy a Google cég webhelyén 

futó parancsfájira mutat, amely a Digital Inspiration webnapló oldalán belül jeleníti meg 
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a keresés eredményét. A 13.5. ábrát figyelmesen szemlélve- bár nem valószinű, hogy 

a képen is látszik- egy vékony, szürke határolóvonalat fedezhetünk fel a belső keret 

körül. 

Az óra korábbi részében megismert <frame/> címkével ellentétben az <i frame> 

címkének van létjogosultsága, és még a HTML 5 szabványnak is része . 

• Oigitallnspinrtion Search Engine - Powe:� by Google - Mcmn. firefax 

fi� [dit �- Htltory Bookmartes !ook: 1::felp 

: C � rn:J http:l/surck.L.bnol.orC)I1q=N.�U1830890413B9%3An�bvjwlb8&cot=f0RDJ%3AlO&ie=.VTF-3&.H-=SeuchqJJ1 

., B�o:: .. to ��• P�• Beltome a Memiwl' 

Oon< 

& digital insp!!��\�9.!J 
Wldqets T echnoaogy News COO Wl!'bsnes Yessage Board 

Ads by Googl e  
Twitter Fnend Adder 
TweelAddet com Automatic Tweet. Auto Follow Twiner Followers Software 

T wilter 

"' 

www TW!tler com Twlner 1s a free soc1ai messag1ng utility for staytng connected 

Víral Tweets Soflware 
www VlraJtweets com Earned $4000 DO One TWilet PfO't'en System. Act Now lt's Free 

Too Friends for Twitter 
fave UO com Make • lop fnends background 3 Easy St e ps 

The Best Twitter Clleni for Windows Desktop 
The best twitter ellent for Windows JS Twturl- rt IS h1ghly customzabla and 
uses the Adobe AIR platform 
www labnol orgtsoftwaretdownlc:rad/best-twlner.cJumt-software 12135/ 

Use Googte T aik Wlth Twitter- Soy10a ls Fun!. Dlaltattnspuabon 

Gogi<" 
Cu�SNI'Ctl 

ln my opmon Twitter •s so successful (and not JUSt Wlth guys) because rt s dead easy to use 
and becaus• rt has so many mput and notrticat1on channefs ... 
labnol blogspot com/2007t01iuse...google-tal1- 1th-twitter-spylng-�� htrrd 

Results 1 - 10 for twitter (0.25 seconds) 

Ads by Google 

Mass Text Messag10g 
Setup a campa1gn m mmutes Wlth 
the leader m Bolk SMS- FREE T nal 
T rumpia com 

Endtess Twitter Followers 

Send U odates To Twitter VIa Ematl from Mobt� Phones- No SMS Bt lis �;l:,::r;:n E;!
l
!;�o::���e: T nal Le am how to pubhsh updates on twitter from your moble phone us1ng ama• l wrthout pa)"ng T�eAdd@f co� w� 

13.5. ábra 

A Google Site Search kereső eredményeit egy belső keretben jelenítjük meg 

Összefoglalás 

Co-gle" 
CIIStO!IIS .. rdl 

il 

A mai órán megtudtuk, hogy miként jeleníthető meg több oldal egyszerre úgy, hogy 

a webböngésző ablakát keretekkel tagoljuk Megismerkedtünk a keretváz-oldalak létre

hozásának módjával, és így már képesek vagyunk szabályozni a keretek méretét és 

elrendezését, és meg tudjuk adni a keretekbe betöltendő oldalakat. Megtanultunk 

olyan hivatkozásokat megadni, amelyek úgy változtatják meg egy-egy keret tartalmát, 

hogy a többi keret változatlan marad. Tanultunk néhány olyan elhagyható beállításról 
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is, amelyek a keretek között lévő méretezhető határolókat és a keretekben lévő 

gördítősávokat vezérlik. Az óra végén pedig elsajátítottuk a belső vagy szövegközi 

keretek használatár, amelyekkel akár a saját webhelyünkről származó, akár máshol 

található oldalak tartalmát illeszthetjük be a saját oldalainkba. 

A 13.1. táblázat a mai órán tárgyalt elemeket és jellemzőket foglalja össze. 

13.1. t6blázat A 13. órán tárgyalt HTML-elemek és -jellemzők 

Elemek és jellemzők Leírás 

<frame /> A <frameset> címkén belül ad meg egy adott keretet 

Jellemzők 

src=" url" A keretben megjeleníteni kívánt fájl URL-je. 

id=" név" Az <a href> hivatkozásokban a target jellemzővel 

célként megadható keretnév az XHTML-szabvány 

szerint. 

name=" név" Az <a href> hivatkozásokban a target jellemzővel 

célként megadható keretnév. Egy szép napon elvileg 

majd felváltja az id jellemző, de egyelőre még 

használatban van, mivel a jelenlegi webböngészőkkel 

ez működik. 

scrolling= "yes/no/au to" Megadja, hogy a keretnek legyen-e gördítősávja. 

A lehetséges értékek: yes (igen), no (nem) és au to 

(ha kell, akkor legyen). 

noresize="noresize" Megakadályozza, hogy a fell1asználó az egérrel 

átméretezze az adott keretet - és esetlegesen 

a szomszédos kereteket. 

<frameset> ... </frameset> A főablakot keretekre osztja, amelyekben önálló 

oldalak jeleníilietők meg. 

Jellemzők 

rows="sorok_száma" 

cols="oszlopok_száma" 

Az ablakot, illetve a keretvázat függőlegesen, sorokra 

osztja fel. A sorok számát megadhatjuk közvetlenül is 

(például: 7), vagy az ablak teljes szélességének száza

lékában (például: 25%). A csillag(*) azt jelzi, hogy 

a keret a teljes fennmaradó helyet magába foglalliatja 

- ha több helyen adunk meg csillagot, akkor az ilyen 

keretek között a fennmaradó hely egyenlő arányban 

oszlik el. 

A rows jellemzőhöz hasonlóan működik, azzal 

a különbséggel, hogy az ablakot, illetve keretvázat 

vízszintesen, oszlopokra osztja fel. 
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13.1. téblázat A 13. órán tárgyalt lílM.L-elemek és -jellemzők 

Elemek és jellemzők Leírás 

(folytatás) 

frameborder="yes/no" Azt adja meg, hogy egy keret kapjon-e határolóvo
nalat A lehetséges értékek: yes (igen) és no (nem). 

<noframes> ... </noframes> A keretvázat tartalmazó dokumentumban olyan 
további szövegtörzset adhatunk meg vele, amely 
a keretek használatát nem támogató böngészőkben 
jelenik meg- rendszerint egy <body> ... </body> 

címkepár kerül a <noframes> címkepár belsejébe. 
<iframe> ... </iframe> Belső keretet hoz létre. A <frame /> elem valamennyi 

jellemzőjét használhatjuk vele, és CSS segítségével 
formázható. 

Kérdezz-felelek 

K: Megoldható, hogy az egyik keretben valaki más weblapját jelenítsem meg, mi

közben a másikban ezzel egyidejűleg a saját weboldalam látható? Mi történik, 

ha ezek a weboldalak is használnak kereteket? 

V: Egy keretbe az Internet vagy a belső hálózat bármely weboldala betölthető. 
Ha a betöltött weboldal egy keretváz, akkor a benne lévő keretek az oldalnak 
helyet adó keret kiterjedésének megfelelően méreteződnek át. 
Egy keretben elhelyezhetjük például a kedvenc hivatkozásainkat, és egy másik 
keretet használhatunk a hivatkozott tartalom megjelenítésére. Így annak kockáz
tatása nélkül nyújthatunk hivatkozásokat, hogy a látogató eltéved, és sohasem 
talál vissza a webhelyünkre. 
Persze nem árt azt is tudnunk, hogy ha egy oldalunk keretében valaki másnak 
a webhelyét jelenítjük meg, akkor esetleg jogi hercehurcának nézünk elébe. 
Okosabb, ha a kereteinkben elhelyezett oldalak tulajdonosaitól írásos engedélyt 
szerzünk- pontosan úgy, mint amikor valaki más oldaláról származó szöveget 
vagy képet helyezünk el egy weboldalunkon. 

K: Minden keretbe kerülő oldalnak kell <tit le> címkével, illetve címmel rendel

keznie? Ha mindegyiknek van címe, akkor melyik fog megjelenni az ablak tete

jén? 

V: A keretvázat tartalmazó oldal címe lesz az egyetlen látható cím. A keretbe kerülő 
oldalak esetében sem a <head>, sem a <title> címke nem elvárás, bár okosan 
tesszük, ha mégis megadjuk ezeket a címkéket, hátha egy látogató önálló oldal
ként nyitja meg a fájlt, és nem egy keret belsejében. 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszUárdíthat
juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 
a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Írjuk olyan HTML-kódot, amely a Mickey, a Minnie és a Donald nevet egy 
a böngészőablak bal oldalának 25%-át elfoglaló keretben jeleníti meg. Oldjuk 
meg, hogy ha a felhasználó az egyes nevekre kattint, akkor a böngészőablak 
maradék 75%-ában egy megfelelő weboldal nyíljon meg. 

2. Milyen <i frarne>-kóddal alakíthatunk ki egy határolóvonal nélküli, az oldal 
98%-ára kiterjedő, 250 képpont magas belső keretet? 

Válaszok 

1. Öt külön HTML-oldalt kell készítenünk. Az első oldalban a keretváz kap helyet: 

<html> 

<head> 

<title>Our Friends</title> 

</head> 

<frameset cols="25%,75%"> 

<frame src="index.html" /> 

<frame src="mickey.html" name="mainframe" /> 

</frameset> 

</html> 

A bal keretbe kerül az index. html oldal: 

<html> 

<head> 

<title>Our Friends Index</title> 

</head> 

<body> 

<p>Pick a friend:</p> 

<P><a href="mickey.html" target="mainframe">Mickey</a><br /> 

<a href="minnie.html" target="mainframe">Minnie</a><br /> 

<a href="donald.html" target="mainframe">Donald</a></p> 

</body> 

</html> 
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Ezt követően még három oldalt kell létrehoznunk, mégpedig mickey. html, 

minnie. html és donald. html néven. Ezekbe kerülnek az egyes rajzfilmfigu
rákkal kapcsolatos információk. 

2. Íme egy lehetséges megoldás: 

<iframe src="some_source.html" 

style="width:98%;height:250px;border:none; 

background-color:#FFFFFF"> 

<p>Put message here for people not able to see the inline 

'- frame.</p> 

<li frame> 

Gyakorlatok 

• Gondoljuk át, hogy 1nilyen okok késztethetnek bennünket egy keretekre épülő 
elrendezés használatára, és vázoljuk fel az elrendezést egy lapra. Tegyük el 
a vázlatot a következő leckék idejére, hiszen akkor fogjuk megtudni, hogy Iniként 
tervezhető elrendezés az XHTML és a CSS használatávaL Ezzel a módszerrel olyan, 
a szabványoknak megfelelő és felhasználóbarát eszköz kerül a kezünkbe, 
amellyel a keretekhez hasonló megjelenés és működés valósítható meg. 

• Találjunk módot egy-két belső keret használatára a webhelyünkön. Lehet szó 
például hirdetésről vagy a felhasználóink hasznára szolgáló, ingyenes Google 
Site Search elhelyezéséről az oldalainkon. A szerkezetben tartsunk fenn helyet 
ezeknek a kereteknek. 



14. ÓRA 

A külső és a belső margó, 

az igazítások és az úsztatás 

használata 

A lecke tartalma: 

• Elemek körbevétele margóval 
• Hogyan tehetünk belső margót egy elemerr belülre? 
• Elemek igazítása 
• A float tulajdonság használata 

Most, hogy tisztában vagyunk a webes tartalom kialakításának alapvető fogásaival, ezt 

az órát azzal fogjuk tölteni, hogy a kész tartalmat a CSS segítségével megszépítsük. 

Az előző órák során megismertük a CSS alapvető, megjelenítésre szolgáló elemei- pél

dául a betűméret és a betűszín beállítását végzők- kezelését. A most következő leckék 

során belemerülünk annak tárgyalásába, hogy a CSS miként használható önálló szöveg

részletek és grafikai elemek vezérlésén túl egész "oldalak" kinézetének formázására. 
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Mielőtt azonban az oldal elrendezésének tárgyalásába fognánk, fontosnak véljük, hogy 

még az együttes használatukat megelőzően egyenként megismerjük az alábbi négy 

CSS-tulajdonságot: 

• A margin (margó) és a padding (belső margó vagy kitöltés) tulajdonság arra 

szolgál, hogy az elemek körül üres területet foglaljunk le. 
• Az align (igazítás) és a float (úsztatás) tulajdonság pedig arra való, hogy 

az elemek elhelyezkedését egymáshoz képest megadhassuk. 

A mostani lecke során bemutatott példák nem tartoznak a valaha készült legszebb 

weboldalak közé, ám nem is ezzel a szándékkal készültek. Ugyanakkor remekül alkal

masak az XHTML nyelv és a CSS együttműködésének bemutatására. Mire a mostani és 

az elkövetkezendő órák során az Olvasó is a CSS szakértőjévé válik, képes lesz olyan 

webes remekművek elkészítésére, rnint a 14.1. ábrán látható, a CSS Zen Garden 

webhelyen megtekinthető weboldaL 

14.1. ábra 

Az ábrán csak egy látható a CSS Zen Carden webhelyen található számtalan, 

az XHTML nyelv és a CSS együttműködését példázó alkotás köziif 
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A CSS Zen Garden oldalai nem feltétlenül néznek úgy ki, mint a szokásos webáruházak 
és közösségi hálózatok webhelyei, amelyeket időről időre felkeres az ember. Éppen el
lenkezőleg: ezek az oldalak igyekeznek megvalósítani mindazt, ami a CSS használatával 
művészileg egyáltalán lehetséges. Tévedés ne essék: minden itt található oldal mögött 
egy remek ötlet és gondos tervezés áll, de a CSS nyújtotta lehetőségek végtelenek 

-� 
� 

A CSS Zen Garden (h t tp: l /www. csszengarden. com/) olyan weboldalterveket 

mutat be, amelyek a CSS-szabványoknak megfelelő lehetőségeken alapulnak. 

A felhasznáJók által beküldött összes mű pontosan ugyanazt a HTML-fájlt használja, 

de a művészek a saját látványtervük megvalósítása végett szabadon módosíthatják 

a CSS-állományt. A 14.1. ábrán látható weboldalt a Stuff and Nonsense cég 

(h t tp: l /www. stuffandnonsense. co. uk/) Andy Clarke nevű munkatársa 

készítette. 

Margók használata 

A stíluslapok margói segítségével a weboldalak egy téglalappal határolható elemén 
kívül biztosíthatunk üres területet. Tartsuk észben, hogy a margin tulajdonság 
az elemet körülvevő üres terület nagyságát szabályozza. 

A margó beállítására az alábbi tulajdonságok szolgálnak: 

• margin-top: A felső margó beállítását végzi. 
• margin-right: A jobb margó beállítását végzi. 
• margin-bottom: Az alsó margó beállítását végzi. 
• margin-left: A bal margó beállítását végzi. 
• margin: A felső, a jobb, az alsó és a bal margókat állítja be egy tulajdonságként. 

A margók beállítása 1nind az egyedi margótulajdonságok megadásával, rnind az önálló 
margin tulajdonság megadásával lehetséges. A margók beállítása lehet automatikus, azaz 
a böngésző maga végzi el a margó beállítását az adott mértékegységben (képpont, pont, 
em), vagy százalékos arányban kifejezve. Ha a margó százalékos beállítása mellett 
döntünk, az arány kiszámítása nem az adott elem, hanem a teljes oldal mérete alapján 
történik. Ez annyit tesz, hogy amennyiben a margin-left tulajdonság értékéül 25%-ot 
adunk meg, az elem bal oldalára a teljes oldalszélesség huszonöt százalékának megfelelő 
vastagságú margó kerül. 

A 14.1. példa négy darab, 250 képpont széles és 100 képpont magas, 5 képpont vastag 
egyszínű fekete kerettel határolt téglalapot rajzol az oldalra (lásd a 13.2. ábrát). Minden 
téglalapnak - esetünkben: <d i v> címkékkel határolt területnek - más és más a háttér
színe. Ha azt szeretnénk, hogy a téglalapok körül 15 képpontnyi margó legyen, 
az alábbi tulajdonságokat kell megadnunk: 
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margin-top:15px; 

margin-right:15px; 

margin-bottom:15px; 

margin-1eft:15px; 

Mindezt rövidebben is megadhattuk volna, a margin tulajdonság használatával: 

margin:15px 15px 15px 15px; 

Ha a margó (vagy a belső margó, vagy a keret) beállításáért felelős tulajdonság haszná

latakor mind a négy értékként ugyanazt szeretnénk megadni, még a fenti sort is tovább 

egyszerűsíthetjük, az alábbi módon: 

margin:15px; 

Amikor a rövid formát használjuk a margó, a belső margó és a keret beállításához, 

három mód kínálkozik az értékek megadására. Az értékek értelmezése a megadott 

értékek számától függően az alábbiak egyike lehet: 

• Egy érték: valamennyi margó vastagsága ekkora. 
• Két érték: az első szám a felső és az alsó, a második a jobb és a bal margó 

vastagságát jelenti (az említett sorrendben). 
• égy érték: a felső, az alsó, a jobb és a bal margó vastagsága (az említett 

sorrendben). 

Egyszerubbnek bizonyulhat egy vagy mind a négy érték megadása, de van harmadik 

lehetőség is. 

14.1. példa Négy. keretezett, színes és margókkal elválasztott téglalapot rajzoló kód 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE htm1 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtm111/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<tit1e>Co1or B1ocks</tit1e> 

<style type="text/css"> 

div { 
width:250px; 

height:100px; 

border:Spx solid #000000; 

color:b1ack; 

font-weight:bo1d; 

text-align:center; 

div#d1 { 
background-color:red; 

margin:15px; 
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div#d2 { 

background-color:green; 

margin:15px; 

div#d3 

background-color:blue; 

div#d4 

background-color:yellow; 

margin:l5px; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="dl">DIV #1</div> 

<div id="d2">DIV #2</div> 

<div id="d3">DIV #3</div> 

<div id="d4">DIV #4</div> 

</body> 

</html> 

14.2. ábra 

DIV#4 

��@ 

-.,. 

A színes téglalapokat megjelenítő oldal kezdeti változatában a téglalapok margói egyformák 
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A következő gyakorlat, hogy próbálkozzunk a 14.1. példában szereplő margin 

tulajdonságoknak más értékeket adni. A fenti példában a <d i v> címkékkel határolt 

téglalapok jobb oldali margói nem igazán látszanak, hiszen semmi nincs tőlük jobbra, 

és nincsenek jobbra rendezve sem. Ennek fényében állítsuk be valamennyi téglalap 

margin-right tulajdonságául a Opx értéket. Egyben tegyünk eleget az alábbi 

céloknak is: 

• Az első színes téglalap körül szüntessük meg a margót 
• A második színes téglalap bal margója legyen tizenöt képpontos, a felső margója 

öt képpontos, alul pedig ne legyen margója. 
• A harmadik színes téglalap bal margója legyen hetvenöt képpontos, és távolít

suk el a felső és az alsó margóit. 
• A negyedik színes téglalap bal margója legyen 250 képpontos, a felső pedig 

25 képpontos. 

A feladat megoldása magától értetődőnek tűnik: az első téglalap körül nem állítunk be 

margót A második téglalap tetejére azonban szeretnénk margót, vagyis az első két 

téglalap között akkor is margót fogunk látni, ha az első téglalap körül nem adunk meg 

margót 

A névvel ellátott négy téglalap stíluslapja az alábbiak szerint alakul: 

div#dl { 

background-color:red; 

margin: Opx; 

div#d2 { 

background-color:green; 

margin:5px Opx Opx 15px; 

div#d3 { 

background-color:blue; 

margin:Opx Opx Opx 75px; 

div#d4 { 

background-color:yellow; 

margin:25px Opx Opx 250px; 

A 14.3 ábra eléggé összevisszának tűnik, mégis alkalmas arra, hogy néhány problémát 

tisztázzunk. Például ha felidézzük, hogy a feladatok egyike szerint az első színes tégla

lap körül egyáltalán nem szabad margónak lennie, azt várnánk, hogy a téglalap kerete 

egybefolyik a böngészőablakkaL Ahogy azonban a 14.3. ábrán látható, az oldal tartalma 

és a böngészőablak kerete között üres hely található. 
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DIV#4 

Done � 

14.3. ábra 

A színes téglalapokat megjelenítő példaoldalon végzett módosítások hatására a margók 

mostanra némileg különböznek egymástól 

Ha az elemek elhelyezése lenne a cél - ami a következő órán lesz a feladatunk -, akkor 

az említett viselkedés gondot okozna az elrendezéssei kapcsolatosan. Ha biztosítani 

szeretnénk, hogy az elemek elhelyezése és a margók a böngészőablak szélétől legyenek 

számolva, akkor a margót a <body> elemnél is be kell állítanunk. Esetünkben az alábbi

akkal kell a stíluslapot kiegészítenünk: 

body { 

margin:Opx; 

További lehetséges csapdát jelent, hogy amikor két bekeretezett elemünk van egymás 

felett, és nincs közöttük margó, akkor úgy fog látszódni, mintha kétszeres vastagságú 

keret választaná el őket. Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a felső elem alsó 

keretét (border-bottom) és az alsó elem felső keretét (border-top) fele olyan 

vastagra állítsuk. Ha így járunk el, akkor az egymásra kerülő elemek közötti keret 

egyforma vastagnak fog tűnni az elemek többi oldalán lévőkkeL 

Esetleg azt v élné az ember, hogy ha 250 képpontos margót használunk - azaz a <di v> 

címkékkel határolt területek szélességével megegyezőt -, akkor a negyedik színes tég

lalap ott fog kezdődni, ahol a harmadik téglalap széle található. Nos, nem ez a helyzet, 
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ugyanis a harmadik színes téglalapnak van egy hetvenöt képpontos bal oldali margója. 

Ha a két téglalapot akár csak nagyjából egymás mellen szeretnénk kezdeni, akkor 

a negyedik téglalap bal oldali margójának 325 képpont vastagnak kellene lennie. 

Ha a stíluselemeket a következő kódnak megfelelően módosítjuk, akkor a 14.4. ábrán 

megfigyelhető elrendezést kapjuk. A kódban a <body> elem margója nulla képpontos 

lesz, ami biztosítja, hogy a huszonöt képpontos bal margójú elem valóban huszonöt 

képpontra kerül a böngészőablak keretétőL Az is látható, hogy a második és a harma

dik téglalap egymás tetejére került, de a border elem stílusát érintő változtatások miatt 

nem kétszeres vastagságú az őket elválasztó keret. Mi több, a negyedik színes téglalap 

ott kezdődik, ahol a harmadik színes téglalap véget ér. 

body { 

margin:Opx; 

div { 

width:250px; 

height:lOOpx; 

color:black; 

font-weight:bold; 

text-align:center; 

div#dl { 

border:5px solid #000000; 

background-color:red; 

margin:Opx; 

div#d2 { 

border-width:6px 6px 3px 6px; 

border-style:solid; 

border-color:#OOOOOO; 

background-color:green; 

margin:lOpx Opx Opx 15px; 

div#d3 { 

border-width:3px 6px 6px 6px; 

border-style:solid; 

border-color:#OOOOOO; 

background-color:blue; 

margin:Opx Opx Opx 15px; 

div#d4 { 

border:5px solid #000000; 

background-color:yellow; 

margin:Opx Opx Opx 265px; 

A 14.4. ábra szerint a harmadik színes téglalap jobb széle némi átfedésben van a negye

dik téglalap bal szélével. Mi ennek az oka? Hiszen a téglalapok 250 képpont szélesek, 

a harmadik téglalap bal oldali margója tizenöt képpontos, a negyedik téglalap bal olda

lán pedig elvileg 265 képpontos margó terpeszkedik! Nos, igen, a 265 képpontos margó 

a helyén van, csak éppen egy ekkora margó kicsi, mert még a hat képpontos kerettel is 
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számolnunk kell. Ha a negyedik színes téglalap margin tulajdonságát a következő kód

nak megfelelően módosítjuk, akkor a harmadik és a negyedik téglalap már a terveink 

szerint sorakozik egymás mellé - lásd a 14.5. ábrát. 

margin:Opx Opx Opx 276px; 

DIV/14 

� 

-t .  

DI\'114 

Don< • 

14.4. ábra 

A színes téglalapok 

a harmadik módosítás 

hatására közelebbi kapcso

latba kerülnek egymással 

14.5. ábra 

A margó megváltoztatása 

a tizenegy képpontnyi 

keretnek megfelelően 

Ahogy az előző példákan láttuk, a margók beállítása igen-igen fontos az elemek elhe

lyezésekor, de az értékek megállapításánál érdemes fokozott figyelemmel eljárnunk 
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Az elemek belső margó ja 

A belső margó vagy kitöltés hasonló a margóhoz, amennyiben ez is további hellyel bő

víti az elemeket, de nagy a különbség e hely hollétét tekintve. Alighanem emlékszünk 

még arra, hogy margók az elemeken kívülre kerülnek. A belső margó ezzel szemben 

az elemet szegélyező téglalapon belül foglaile helyet. Ha példaként azt az esetet 

tekintjük, amikor egy stílusszabállyal egy elem szélességét ötven képpontra, a magas

ságát harminc képpontra állítjuk, és megadunk még öt képpontnyi belső margót is, 

akkor az elem belsejében a tartalomnak egy negyvenszer húsz képpontos hely marad. 

Minthogy az elem belső margója az elem tartalmának területére kerül, a stílusa az elem 

tartalmának stílusát fogja követni, ideértve a háttérszínt is. 

A stílusszabályokban a belső margó megadása a padding tulajdonságok egyikének 

megadásával történik- a padding tulajdonságok működése egyébiránt igen hasonló 

a margin tulajdonságok működéséhez. A stílusszabályok megadásakor az alábbi 

tulajdonságok használhaták a belső margó értékeinek beállítására: 

• padding-top: A felső belső margó beállítását végzi. 
• padding-right: A jobb belső margó beállítását végzi. 
• padding-bottom: Az alsó belső margó beállítását végzi. 
• padding-left: A bal belső margó beállítását végzi. 
• padding: A felső, a jobb, az alsó és a bal belső margókat állítja be egy 

tu Ja jdonságként. 

A margókhoz hasonlóan a beállítás mind az egyedi tulajdonságok megadásával, mind 

az önálló padding tulajdonság megadásával is lehetséges. A belső margó vastagságát 

szintén kifejezhetjük valamilyen mértékegységgel, vagy százalékosan. 

Az alábbi példa azt ismerteti, hogy miként adhatjuk meg egy stílusszabályban úgy a bal 

és jobb oldali belső margó értékeit, hogy az elem tartalmának mindkét oldalán tíz 

képpontos hely maradjon: 

padding-left:lOpx; 

padding-right:lOpx; 

A margókhoz hasonlóan egy elem valamennyi belső margója megadható egyedül 

a padding tulajdonság beállításával. A padding tulajdonság beállításakor is a margin 

tulajdonság beállításánál ismertetett három módszer közül választhatunk Most egy 

olyan példa következik, amelyben a függőleges (felső és alsó) belső margókat tizen

kettő, a vízszintes (bal és jobb) belső margókat pedig nyolc képpontosra állitjuk egy 

stílusszabályban: 

padding:l2px Bpx; 
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A következő példa részletesebb: az előző feladatot valósítja meg ez is, de ezúttal 

az összes belső margó értékét megadjuk: 

padding:l2px 8px 12px 8px; 

Az előző ábrákon láthattuk, hogy a "DIV #l", a "DIV #2" és a többi szöveg a színes tégla

lapok tetejénél jelenik meg, éppen csak egy kis helyet hagyva a keret és a szöveg között. 

A hely nagyságát sehol nem adtuk meg padding tulajdonság értékeként, inkább valami

lyen, az elem belsejére jellemző alapéttelmezett értéknek tűnik. Ha az elemek belső mar

góit magunk szeretnénk beállítani, a 14.2. példakódban találunk néhány erre vonatkozó 

példát. Minden színes téglalap 250 képpont szélességű és 100 képpont magas, 5 képpont 

vastag fekete keretük van, és 25 képpontos margót állítottunk be -lásd a 14.6. ábrát. 

A téglalapok egymástól pusztán az egyes <d i v> címkékkel határolt részek belső margói

nak beállításaiban különböznek. 

14.2. Dálda Néf!v. keretezen. színes. martlókkal eitoá/asztott és belső martlókat is tartalmazó 

téglalapot rajzoló kód 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE htmlPUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<he ad> 

<title>Color Blocks</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

margin:Opx; 

div { 

width:250px; 

height:lOOpx; 

border:5px solid #000000; 

color:black; 

font-weight:bold; 

margin:25px; 

div#dl { 

background-color:red; 

text-align:center; 

padding:l5px; 

div#d2 { 

background-color:green; 

text-align:right; 

padding:25px 50px 6px 6px; 



240 l Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt 

div#d3 { 

background-color:blue; 

text-align:left; 

padding:6px 6px 6px 50px; 

div#d4 { 

background-color:yellow; 

text-align:center; 

padding:50px; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="dl">DIV #1</div> 

<div id="d2">DIV #2</div> 

<div id="d3">DIV #3</div> 

<div id="d4">DIV #4</div> 

</body> 

</html> 

· C  

14.6. ábra 

kttp://-.yourdomaln.comlpadding.html 

Dl\' #4 

.. .  

A négy téglalapot ábrázoló oldalunkon különféle belső margókat állítottunk be 
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Alighanem azonnal felfigyelünk rá, hogy a példával valami gond van. A téglalapok 

elvileg 250 képpont szélesek és 100 képpont magasak. A 14.6. ábra színes téglalapjai 

azért nem egyformák, mert bár igyekeztünk egyforma nagyra készíteni őket, a méretek 

megadását követően beállított belső margók felülbírálták az általunk beállított méretér

tékeket. 

Ha a szöveget <p> címkék közé helyezzük, és az elemnek fehér hátteret adunk - lásd 

a 14.7. ábrát-, akkor láthatóvá válik a belső margó és a szöveg érintkezési pontja. 

Amikor egyszerűen kevés a hely a megadott belső margónak, a tartalmazó elem is 

megváltozik Ezzel a jelenséggel részletesebben a 15. órán fogunk foglalkozni. 

DIV#4 

to .. "==, :::::::::----____. �] 

14.7. ábra 

Láthatóvá válik a belső margó és a szöveg érintkezési pontja 

A CSS alapú weboldalainkon végzett finomhangolások legnagyobb részében az elren

dezés margóit és belső margóit fogjuk módosítgatni. Ne feledjük a legfontosabbat: 

a margók az elem körül, a belső margók pedig az elem belsejében találhatók. 
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Elemek igazítása 

Annak ismeretében, hogy egy weboldal tartalma nem minden esetben tölti ki az őt 
tartalmazó téglalap teljes szélességét, gyakran bizonyul hasznosnak, ha a tartalom 
igazítását beállítjuk Az igazításról már olyan egyszerű esetben is érdemes beszélnünk, 
amikor a téglalapban lévő szöveg több sornyira duzzad-hiszen ilyenkor is lehet értel
me a szöveget balra, jobbra, vagy középre igazítanunk. Két olyan stílustulajdonság léte
zik, amellyel az elemek igazítása szabályozható: a text-align és a vertical-align. 

A fenti tulajdonságokat már megfigyelhettük működés közben - képek igazításakor
a ll. órán, de nem árthat, ha ismét említést teszünk róluk, mivel az igazítás a teljes 
oldal megtervezésekor is szerepet kap. 

Ismétlésként megemlítjük, hogy a text-align tulajdonság az elemeket a tartalmazó 
terület belsejében vízszintesen rendezi el, az értéke pedig left (balra), right 

(jobbra), center (középre) és j us t if y (sorkizárás) lehet. 

A vertical-align tulajdonság hasonló a text-align tulajdonsághoz, azzal a kü
lönbséggel, hogy az elemek függőleges igazítására használatos. A vertical-align 

tulajdonság azt adja meg, hogy az elem hogyan igazodik a szülőjéhez, illetve néhány 
esetben azt, hogy miként igazodik az oldal adott elemsorán belül. Az "adott elemsor" 
kifejezés olyan elemek függőleges elrendezésére utal, amelyek egyazon szülőelemben 
kaptak helyet-más szavakkal, az egy sorban lévő elemekről van szó. Ha több elem is 
egy sorba kerül, akkor a vertical-align tulajdonságaiknak azonos értéket adva iga
zíthatjuk egymás mellé őket. Remek példát kínál az egymás mellett megjelenő képek 
sora: a vertical-align tulajdonság beállításával pontosan egy magasságba kerülnek 
a soron belül. 

A vertical-align tulajdonság elterjedten használt értékeit az alábbiakban ismertetjük: 

• top: Az elem tetejét az adott sorhoz igazítja. 
• middle: Az elem közepét a szülőelem közepéhez igazítja. 
• bot tom: Az elem alját az adott sorhoz igazítja. 
• text-top: Az elem tetejét a szülőelem tetejéhez igazítja. 
• baseline: Az elem betűvonalát a szülőelem betűvonalához igazítja. 
• text-bottom: Az elem alját a szülőelem aljához igazítja. 

Az igazírások együttesen fejtik ki hatásukat a margókkal, a belső margókkal és-ahogy 
a következő részből kiderül -a float tulajdonsággaL Így kézben tarthatjuk az oldal 
elrendezésének alakítását. 
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A float tulajdonság 

A float (úsztatás) tulajdonság működésének megértése alapvető a CSS alapú elrendezé

sek megértéséhez. A float tulajdonság az egyik utolsó elem abban a kirakós játékban, 

amelyet kirakva megértjük a CSS rendszerében szereplő elemek egymással való kapcso

latát. Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, a float tulajdonság teszi lehetővé az elemek 

olyan mozgását az elrendezésen belül, hogy további elemek igazadhassanak hozzájuk. 

A float tulajdonságot gyakran látjuk majd képekhez kapcsolódó szerepben (mint 

a ll. órán is láttuk), de megtehetjük azt is-sok webtervezőhöz hasonlóan-, hogy 

az elrendezésben többféle elemet is úsztatunk 

Az elemek úsztatása vízszintesen lehetséges, ám függőlegesen nem, így csak két 

lehetséges értékkel kell törődnünk, nevezetesen a left (balra) és a right (jobbra) 

értékkel. Ha a tulajdonságot egy elemnél beállítjuk, akkor az elem olyan messzire fog 

elúszni jobbra vagy balra (a float tulajdonság értékének megfelelően), amennyire 

az őt tartalmazó elem ezt lehetővé teszi. Ha például három, <d i v> és < 1 d i v> címkékkel 

határolt terület float tulajdonságának értéke left, akkor a három terület az őket tartal

mazó <body> elem bal oldalán sorakozik fel. Ha az említett területek egy másik elem 

belsejében vannak, akkor odabent fognak a bal oldalon felsorakozni, még akkor is, ha 

magát a tartalmazó elemet jobb felé úsztatjuk. 

Az úsztatás megértése leginkább pár példa megtekintésével lehetséges, következzék 

hát a 14.3. példa kódja. A kód annyit tesz, hogy megad három téglalap alakú, <div> 

címkékkel határolt területet, és ezeket egymáshoz képest (bal felé) úsztatja. 

14.3. példa (Tsztatott téglalapok 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Color Blocks</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

margin:Opx; 

div { 
width:250px; 

height:lOOpx; 

border:Spx solid #000000; 

color:black; 

font-weight:bold; 

margin:25px; 
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div#dl { 

background-color:red; 

float:left; 

div#d2 { 

background-color:green; 

float:left; 

div#d3 { 

background-color:blue; 

float:left; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="dl">DIV #1</div> 

<div id="d2">DIV #2</div> 

<div id="d3">DIV #3</div> 

</body> 

</html> 

A kód eredményeként előálló elrendezést a 14.8. ábra szem.lélteti. Azonnal szembeötlik 
az első probléma: a téglalapoknak egymás mellé kellett volna úszniuk. os, az a helyzet, 
hogy egymás mellé úsztak, de a böngészőablak nem elég széles a 250 képpont széles és 

25 képpontos margóval elválasztott téglalapok megjelenítéséhez. Úsztatott téglalapokról 
van szó, így a harmadik téglalap minden további nélkül átúszik a következő sorba. 

Don< 

14.8. ábra 

Téglalapok elhelyezése a float tulajdonság használatával 
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Elképzelhető, hogy a tapasztalt viselkedés problémákat okoz egy adott elrendezésnél, 

így nagy figyelemmel kell eljárnunk a margók, belső margók, igazírások és úsztatások 

megadásakor, illetve amikor a böngészőablakot a célrnérerre állítva az oldal kipróbálá

sár végezzük. Igaz, hogy a 14.8. ábrán látható böngészőablak elég kicsi- erre volt 

szükség ahhoz, hogy megfigyelhessük, ahogy az úsztatott elemek hely hiányában új 

sorba kerülnek -, és ha ugyanezt a HTML-fájlt egy nagyobb böngészőablakban nyitjuk 

meg, akkor a problémára fel sem figyelünk. Ezért illik az oldalainkat különböző fel

bontásban is kipróbálnunk, hiszen esetleg csak ekkor vesszük észre, hogy valamit még 

rendbe kell hoznunk. Esetünkben a .rendbehozás" a téglalapok margóinak és más, 

a mérettel kapcsolatos tulajdonságoknak az újbóli beállítását jelenti. 

A 14.9. ábra egy további, az úsztatás használatakor előálló érdekes lehetőséget mutat 

be. A 14.3. példához képest annyit változtattunk, hogy a színes téglalapok szélességét 

100 képpontra, a margókét pedig 10 képpontra csökkentettük, és a második színes 

téglalap float tulajdonságának értékét left-ről right-ra változtattuk 

�.ilii' ll 

Don. ,.:. 

14.9. ábra 

Téglalapok elhelyezése a float tulajdonság használatával 

A változtatás igen érdekes eredménnyel járt: a második színes téglalap most harmadik

ként látható, mert átúszott a jobb oldalra. A második színes téglalap float tulajdonsá

gának értéke right, vagyis egészen a böngészőablak jobb oldalára úszott. Az első és 

harmadik színes téglalap annyira balra úszott, amennyire csak lehetséges volt. 

em érvényesült az, hogy a edi v> címkék sorrendje a HTML-fájlban az alábbi: 

cdiv id="dl">DIV #lc/div> 

cdiv id="d2">DIV #2</div> 

cdiv id="d3">DIV #3</div> 
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Az úsztatás működésének megszakása sok gyakorlást igényel, főleg akkor, ha egy 

oldalon néhány színes téglalapon kívül más is található. Mi történik például, ha 

a helyzetet egy egyszerű fénykép beillesztésével bonyolítjuk? Minden olyan elem, 

amely egy úsztatott elem beillesztése után kerül az oldalra, az úsztatott elem körül fog 

úszkálni. Ez a viselkedés a clear tulajdonság használatával előzhető meg. 

A clear tulajdonság öt lehetséges értéket vehet fel: left (balra), right (jobbra), both 

(mindkettő), none (egyik sem), és inherit (öröklés). Leggyakrabban a left, a right 

és a both értéket szokás használni. A clear: left kód azt eredményezi, hogy más 

elemek már nem úszhatnak balra; a clear: right kód azt, hogy más elemek már nem 

úszhatnak jobbra, és így tovább. Az úsztatás és a clear tulajdonság használata legin

kább gyakorlás útján sajátírható el - ehhez a lecke végén biztosítunk feladatokat. 

Összefoglalás 
A mai órán a CSS alapú weboldalak alapvető stílustulajdonságai közül ismertünk meg 

néhányat. a margin, a padding és a float tulajdonságokat. Láttuk, hogy a margin 

tulajdonság miként szabályazza az elemeket körbevevő hely nagyságát, és hogy miként 

teszi ugyanezt a padding tulajdonság az elemek belsejében. 

Az egyik korábbi órán megismert text-align és vertical-align tulajdonságok 

újbóli áttekintését követően megismerkedtünk a float tulajdonsággaL A float tulaj

donsággal az elemek és az azokat körülvevő tartalom elhelyezkedése szabályozható. 

Kérdezz-felelek 
K: A margót és a belső margót bemutató példák mind téglalapokkal és szöveggel 

dolgoztak. Használható a margó és a belső margó képek esetében is? 
V: Igen, a margó és a belső margó bármilyen blokkszintű elemen (például <P>, 

<div> és <img/>) , listákon (<ul> és <ol>) , valamint listaelemeken (<li>) is 

használ ha tó. 

Ismétlés 
Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 
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Ismétlő kérdések 

1. Ha két, <di v> címkékkel határolt elemet szeretnénk egymás mellé elhelyezni, 

közöttük 30 képpontos margóval, akkor milyen beállításokat kell a stíluslapon 

megadnunk? 

2. Melyik CSS-tulajdonság, illetve érték használatával biztosítható, hogy egy 

úsztatott elem bal oldalára más tartalom már ne kerülhessen? 

3. Milyen CSS-beállítás használható arra, hogy egy <di v> címkékkel határolt elem 

belsejében a szöveg 12 képpont távolságra kerüljön az elem tetejétől? 

Válaszok 

1. Több megoldás is lehetséges. Vagy az első elemnek adjuk a margin-

right: 15px, a másodiknak pedig a margin-left: 15px tulajdonságot, vagy 

mind a 30 képpontot az egyik elem margójául adjuk meg, a megfelelőt használva 

a margin-right vagy a margin-left tulajdonságok közül. 

2. Ehhez a clear: left kód szükséges. 

3. padding-top:l2px 

Gyakorlatok 

• A margó, a belső margó, az igazítás és az úsztatás teljes megértése gyakorlást 

igényel. A színes téglalapok vagy saját, <di v> címkék határolta területek haszná

latával próbáljuk ki a térközök és az úsztatás minden lehetséges variációját, 

mielőtt a következő óra anyagának olvasásába fognánk. A következő órán 

egészében tárgyaljuk a mai órán látott, egyedi objektumokat tartalmazó 

CSS-dobozokat, vagyis a "dobozmodellt". 
• Ha már úgyis nekikezdtünk a gyakorlásnak, gyakoroljuk a margók használatát 

minden eddig megismert blokkszintű elemnéL Gyakoroljuk a képek elhelyezését 

szövegblokkokban, valarnint a margóval való körbevételüket is, hogy a szöveg 

ne egészen a grafika szélénél kezdődjön. 



15. ÓRA 

A CSS dobozmodellje és 
az elemek elhelyezése 

A lecke tartalma: 

• A CSS dobozmodellje 

• Az elemek elhelyezése 

• Az egymás tetejére kerülő elemek elhelyezkedésének szabályozása 

• A szöveg folyásirányának szabályozása 

éhány alkalommal előkerült már a "CSS dobozmodell" kifejezés. A mai óránkat 

a dobozmodell mibenlétének megbeszélésével kezdjük, és elmondjuk azt is, hogy 

az előző órán tanultak hogyan segítenek a dobozmodell megértésében. A dobozmodell 

megismerését követően nem fogjuk a hajunkat tépni, amikor az elemek nem akarnak 

a terveinknek megfelelően felsorakozni, vagy ha az elemek kicsit elcsúsznak. Tudni 

fogjuk már, hogy majdnem minden esetben az a megoldás, hogy valamin - a margókon, 

a belső margókon, a kereteken - állítunk egy keveset. 
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A CSS-elemek elhelyezésével kapcsolatban is új ismeretekre teszünk szert-többek 
között megtanuljuk, hogy miként pakolhaták az elemek egymás tetejére - de nem 
síkban, függőlegesen, hanem térben gondolkodva. Az óra vége felé pedig az elemeket 
körülfolyó szöveg elhelyezkedésének a float tulajdonsággal való befolyásolását 
fogjuk elsajátítani. 

A CSS dobozmodellje 

A 15.1. ábrán a CSS dobozmodelljének sematikus rajza látható. A dobozmodell írja le 
a HTML blokkszintű elemeinek viszonyát a kerettel, a belső margóval és a külső 
margóval, és azt, ahogy a keret, a belső margó és a külső margó hatása érvényesül. 
Más szóval azt mondhatjuk, hogy minden elem bír némi belső margóval a tartalom és 

az elem kerete között. Ezen felül megemlítenénk, hogy a keret nem feltétlenül látható, 
de a számára fenntartott hely azért ott van, ugyanúgy, ahogy a margó is ott van az elem 
kerete és az elemet körülvevő egyéb tartalmi elemek között. 

IDE KERÜL A TARTALOM 

' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 

15.1. ábra 
A CSS dobozmodellje a HTML valamennyi blokkszintű e/emét leírja 

Íme a dobozmodell egy másik magyarázata, kivülről befelé haladva: 

• A (külső) margó az elemet körülvevő terület. Nincs színe: mindig átlátszó. 
• A keret vagy szegély az elem körül kap helyet, a mindenkori belső margó külső 

szélénél. Többféle típusa, vastagsága és színe lehet. 
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• A belső margó vagy kitöltés a tartalom körül helyezkedik el, és a tartalom 

háttérszínét örökli. 
• A tartalmat a belső margó veszi körül. 

Most következik az érdekes rész: ha meg akarjuk tudni egy elem valós magasságát és 

szélességét, a dobozmodell minden részét számításba kell vennünk. Az előző óráról 

emlékezhetünk még arra, amikor hiába adtuk meg, hogy a <d i v> címkék határolta 

terület 250 képpont széles és 100 képpont magas legyen, a téglalap nagyobb lett, 

különben nem fért volna el benne az alkalmazott belső margó. 

Mostanra tudjuk, hogy az elem szélessége és magassága miként állítható be a width és 

a height tulajdonság használatávaL Az alábbi példa azt mutatja be, hogy miként adható 

meg olyan, <d i v> címkék határolta terület, amely 250 képpont széles, 100 képpont 

magas, vörös báttere van, és egyetlen képpont vastagságú fekete keret veszi körül. 

div { 
width: 250px; 

height: lOOpx; 

background-color: #ffOOOO; 

border: lpx solid #000000; 

A fenti kóddal megadott téglalapot a 15.2. ábrán tekinthetjük meg. 

• As...".. OIV • M=la fi..WX IQ IS)! El l 

Don• ., 

15.2. ábra 

Egyszerű, <div> címkék határolta téglalap 

Ha megadunk egy ugyanilyen tulajdonságokkal bíró második elemet is, amelynél 

bizonyos méretű margót, illetve belső margót is beállítunk, kezdjük érzékelni az elem 

méretének megváltozását. A jelenség oka a dobozmodell. 
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Ezt a második téglalapot az alábbi kódrészlettel adjuk meg- annyi a különbség, hogy 

10 képpontnyi margót, és ugyanennyi belső margót kap az elem. 

div#d2 { 
width: 250px; 

height: lOOpx; 

background-color: #ffOOOO; 

border: 5px solid #000000; 

margin: lOpx; 

padding: lOpx; 

A 15.3. ábrán látható második téglalapot ugyanolyan magasságúnak és szélességűnek 

adtuk meg, mint az elsőt, de az elemet körülvevő teljes doboz együttes magassága és 

szélessége mégis lényegesen nagyobb, mivel a margó és a belső margó is kifejti hatását. 

Done 

15.3. ábra 

A második téglalap ugyanolyan lenne, mint az első, ha a dobozmade/l nem gyakorolna 

hatást a méretére 

Az elem teljes szélességét az alábbi tagok összeadásával kapjuk: 

width + padding-left + padding-right + border-left + border-right + 

o. margin-left + margin-right 

Az elem teljes magasságát pedig az alábbi tagok összeadása adja meg: 

height + padding-top + padding-bottom + border-top + border-bottom + 

o. margin-top + margin-bottom 
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A fentiekből következőerr a második téglalap valós magassága 300 képpont 

(250+ 10 + 10 + 5 + 5 + 10 + 10), a valós szélessége pedig 150 képpont 

(100 + 10 + 10 + 5 + 5 + 10 + 10). 

.� 
� 

A könyv elejétől a végéig sulykolja a DOCTYPE ( dokumentumtípus l megadását
minden példánk így készült. Az Olvasónak nem csak azért tanácsos ezt a gyakorlatot 
folytatnia, mert a kódja csak így érvényesíthető, hanem azért is, mert van egy igen 
különös probléma a CSS dobozmodell működésével az Internet Explorer böngészőben: 
ha nem adjuk meg a dokumentum típusát, akkor az Internet Explorer az elemek 
szélességét és magasságát nem a szándékainknak megfelelően kezeli. Így az elrende
zésünk nem lesz egyforma a különböző böngészőkben. Ne feledjük tehát a DOCTYPE 
megadását! 

Mostanra kezdjük megérteni, ahogy a dobozmodell milyen hatással van a weboldalaink 

elrendezésére. Tegyük fel, hogy vízszintesen csak 250 képpontnyi helyet foglalhatunk 

el, és 10 képpontos margót, ugyanekkora belső margót és 5 képpontos keretet szeret

nénk az elem minden oldalán. A szándékaink és a lehetőségeink egybehangolása csak 

akkor lehetséges, ha a <d i v> elem wid th tulajdonságául mindössze 200 képpontot 

adunk meg, ugyanis 200+ 10 + 10 +5+ 5+ 10 + 10 éppen a vízszintes helyünknek 

megfelelő 250 képponttá adódik össze. 

Most, hogy a dobozmodellel kapcsolatosan így kiokosodtunk, ne is felejtkezzünk el 

róla sem a könyv hátralévő részében, sem a weboldalterveink kialakítása során. 

A dobozmodell hatással van többek között az elemek és a szöveg elhelyezkedésére. 

A következőkben erről a két dologról fogunk beszélni. 

Nagykanállal az elhelyezésról 

A HTML alapértelmezés szerint relatív (viszonyított) elhelyezést alkalmaz. A relatív 

elhelyezésre úgy gondolhatunk, mintha bábukat állitanánk egy dámajáték táblájára. 

A bábuk balról jobbra sorakoznak fel, és ha eljutunk a tábla széléig, új sort kezdünk. 

Azok az elemek, amelyek stílusának beállításakor a display tulajdonság block értéket 

kap, automatikusan új sorba kerülnek- az inline értékűek ugyanakkor még az adott 

sorban kapnak helyet, közvetlen ül az előttük lévő elem me ll ett. A <P> és a <d i v> 

elemeket például blokkelemnek tekintjük, míg a <span> címke soron belüli elemnek 

Cinline értékűnek) számít. 

A CSS által támogatott másik elhelyezésmód az abszolút el11elyezés. A név onnan ered, 

hogy ezzel a módszerrel a HTML-tartalom adott oldalon belüli pontos helye adható 

meg. Bár az abszolút elhelyezés felruház bennünket azzal a szabadsággal, ami az elem 

kívánt helyének pontos megadását teszi lehetővé, az elem helye az oldalon lévő szülő-
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elemekhez képest viszonyított. Más szóval, az abszolút elhelyezés azt teszi lehetővé, 

hogy a szülőelem területén belül pontosan megadjuk az elemet jelképező téglalap 

helyét- és ez azért eléggé eltér a relatív elhelyezéstőL 

Most, hogy módunkban áll oda tennünk az elemeket az oldalon belül, ahová tenni 

szeretnénk őket, könnyen átfedések okozta problémákba ütközhetünk-azaz előfor

dulhat, hogy az egyik elem a másik által már elfoglalt helyre kerül. Semmi sem gátolja 

meg, hogy az elemek abszolút helyét úgy adjuk meg, hogy az elemek átfedjék egy

mást. A:z. ilyen esetekben a CSS az elemek z-indexe alapján állapítja meg, hogy melyik 

elem kerül elölre, és melyik hátulra. A z-indexről az óra későbbi részében bővebben 

fogunk tanulni. Most inkább nézzük meg, hogy miként szabályozható pontosan, hogy 

egy stílusszabály relatív vagy abszolút elhelyezést használjon. 

A:z. egy adott stílusszabály által használt elhelyezéstípust (relatív vagy abszolút) 

a position tulajdonság adja meg, amelynek a lehetséges értékei: relative és 

absolute. Az elhelyezés típusának megadását követően az alábbi tulajdonságokkal 

adhatjuk meg a pontos elhelyezést: 

• left: A:z. elem helyének eltolása bal felé. 
• right: Az elem helyének eltolása jobb felé. 
• top: A:z. elem helyének eltolása felfelé. 
• bot tom: Az elem helyének eltolása lefelé. 

Az gondolhatnánk, hogy a fenti tulajdonságok csak az abszolút elhelyezés során értel

mezhetők, de az a helyzet, hogy mindkét elhelyezéstípusnál használjuk őket. A relatív 

elhelyezés használatakor az elem helyét az elem eredeti helyétől való eltolással adjuk 

meg. A:z.az, amikor egy elem left tulajdonságát 25 képpontban adjuk meg, akkor 

az elem bal oldala 25 képponttal tolódik el az eredeti -viszonyított - helyéhez képest. 

Ezzel szemben az abszolút elhelyezés használatakor az eltolás a szóban forgó elem 

szülőeleméhez képest értendő. Ilyenkor a 25 képpontban megadott left tulajdonság 

hatására az elem bal széle 25 képponttal kerül jobbra a szülőelem bal szélétől. Hasonló 

értékkel használva a right tulajdonságot, az elem elhelyezése olyan lenne, hogy 

az elem jobb oldala kerülne 25 képpontnyi távolságra a szülőelem jobb szélétől. 

15.1. példa A relatít• elhe�yezést szemiéitető uégy színes téglalap 

<?xm1 version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE htm1 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Positioning the Color Blocks</title> 

<sty1e type="text/css"> 

div { 
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position:relative; 

width:250px; 

height:lOOpx; 

border:5px solid #OOO; 

color:black; 

font-weight:bold; 

text-align:center; 

div#dl { 

background-color:red; 

div#d2 

background-color:green; 

div#d3 

background-color:blue; 

div#d4 

background-color:yellow; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="dl">DIV #1</div> 

<div id="d2">DIV #2</div> 

<div id="d3">DIV #3</div> 

<div id="d4">DIV #4</div> 

</body> 

</html> 

Az elhelyezés működését a színes téglalapos példához visszatérve tesszük meg. 

A 15.1. példában a négy színes téglalap relatív elhelyezésű. Ahogy a 15.4. ábrán látható, 

a téglalapok egymás alá kerülnek. 

A stíluslap <di v> elemekre vonatkozó bejegyzése a pos i t ion tulajdonság értékéül 

a relative értéket adja meg. Minthogy a további stílusszabályok a <div> elemekre 

vonatkozó beállítást öröklik, átveszik a relatív beállítást. A többi stílusszabály a külön

féle háttérszínek megadásán kívül valójában semmit sem tesz. 

A 15.4. ábrán láthatjuk, hogy a téglalapok egymás után helyezkednek el, és a relatív 

elhelyezéstől éppen ezt várjuk. Tegyük érdekesebbé a dolgot- elvégre ezért vagyunk 

itt -, és cseréljük az elhelyezést abszolútra, pontosan megadva a színes téglalapok 

helyzetét A 15.2. példakódban a stíluslap bejegyzéseit úgy változtattuk meg, hogy 

a színes téglalapok elhelyezése abszolút módon történjen. 
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15.4. ábra 

A színes téglalapok függőlegesen, egymás alatt helyezkednek el 

15.2. példa A szíues téglalapok abszolút elhe�vezéssel 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Positioning the Color Blocks</title> 

<style type="text/css"> 

div { 

position:absolute; 

width:250px; 

height:lOOpx; 

border:5px solid #OOO; 

color:black; 

font-weight:bold; 

text-align:center; 

div#dl { 

background-color:red; 

left:Opx; 

top:Opx; 
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div#d2 { 

background-color:green; 

left: 75px; 

top:25px; 

div#d3 { 

background-color:blue; 

left:l50px; 

top:50px; 

div#d4 { 

background-color:yellow; 

left:225px; 

top:75px; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="dl">DIV #1</div> 

<div id="d2">DIV #2</div> 

<div id="d3">DIV #3</div> 

<div id="d4">DIV #4</div> 

</body> 

</html> 

A fenti stiluslap az absolut e kulcsszót adja a pos it ion tulajdonság értékéül: erre van 

szükség, mert azt szeretnénk, hogy a stíluslap abszolút elhelyezést használjon. Minden 

leszármazott <di v>-stílusszabály beállítja a left és a top tulajdonságot. A fenti 

szabályok mindegyike úgy adja meg az elemek helyét, hogy azok- a 15.5. ábrán látható 

módon - átfedésben legyenek. 

15.5. ábra 

A színes téglalapok megjelenítése abszolút elhelyezésset 



258 1 Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt 

Ez már igazi elrendezés! A 15.5. ábrán látható, hogy az abszolút elhelyezés alkalmazá

sával az elemek éppen oda kerülnek, ahová tenni szerettük volna őket. Az ábra arra is 

fényt derít, hogy milyen egyszerű az elemek átfedéses elrendezésének megoldása. 

Az Olvasóban felmerülhet a kérdés: honnan tudja a webböngésző, hogy átfedéskor 

melyik elem kerüljön elölre, és melyik hátulra? A következő részben az átfedő elemek 

sorrendjéről lesz szó. 

Az egymás tetejére kerülő elemek 

elhelyezkedésének szabályozása 

Vannak olyan helyzetek, amikor pontosan szeretnénk megadni azt a sorrendet, ahogy 

a weboldal egyes elemei átfedik egymást. Az elemek sorrendjének a rakarási sorrendet is 

befolyásoló kialakítása a z-index tulajdonság használatával válik lehetővé. Bár a z-index 

név esetleg furcsának tűnhet, illindössze a harmadik dimenzió (Z) fogalmára utalunk ve

le. Ez a dimenzió mintegy a képernyő mögé mutat, kiegészítve a képernyő szélességén 

(X), és magasságán (Y) alapuló dimenziókat. A z-indexre tekinthetünk úgy is, mint arra 

a számra, amely egy újságköteg belsejében adja meg egy adott újság helyét. A köteg tete

je felé lévő újságak z-indexe magasabb a köteg alján lévő újságokénáL Ehhez hasonlóan 

a magasabb z-indexű átfedő elem az alacsonyabb z-indexű elem előtt jelenik meg. 

Az az elem, amelynek bármilyen beállított z- index értéke van, mindig a szülőeleme 

előtt jelenik meg, a stílusszabályban megadott z- index értékétől függetlenül. 

A z-index tulajdonság arra való, hogy egy stílusszabály relatív mélységi (Z) helyzetét 

megadjuk. A z-index értékéül adott szám csak a stílusta p többi szabályában megadott 

értékekhez képest értelmezhető- ez annyit tesz, hogy egyetlen szabály z-index tulaj

donsága keveset mond. Ha azonban átfedő elemekre vonatkozó stílusszabályoknál 

adunk meg z-index értékeket, akkor a magasabb z-index értékkel bíró elemek 

az alacsonyabb z-index értékű elemek előtt jelennek meg. 

A 15.3. példa a színes téglalapokat tartalmazó HTML-fájl stíluslapján olyan z-index 

értékeket használ, amelyeknek a hatására az elemek természetes átfedési sorrendje 

megválto zik. 

A fenti kód mindössze annyiban különbözik a 15.3. példában találhatótól, hogy minden 

számozott d i v stílusosztályt elláttunk egy z-index tu la jdonsággal. Figyeljük meg, hogy 

az első számozott osztály z-index tulajdonságának értékeO- így ez az osztály kapja 

a legalacsonyabb z-index éitéket -, és a második osztály z-index értéke a legmaga

sabb. A 15.6. ábrán a színes téglalapok a fenti stíluslapot használva jelennek meg; szépen 

látható, hogy a z-index tulajdonság értéke milyen hatással van a megjelenő tartalomra, 

lehetővé téve az elemek átfedésének pontos szabályozását. 
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15.3. Délela A színes téfllalatxJk metlielenésének mel!változtatása a z-itulex tulaidonsáfl 

segitségét'f!l 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Positioning the Color Blocks</title> 

<style type="text/css"> 

div { 

position:absolute; 

width:250px; 

height:lOOpx; 

border:5px solid #OOO; 

color:black; 

font-weight:bold; 

text-align:center; 

div#dl { 

background-color:red; 

left:Opx; 

top: Opx; 

z-index: O; 

div#d2 { 

background-color:green; 

left:75px; 

top:25px; 

z-index:3; 

div#d3 { 

background-color:blue; 

left:l50px; 

top:50px; 

z-index:2; 

div#d4 { 

background-color:yellow; 

left:225px; 

top:75px; 

z-index:l; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="dl">DIV #1</div> 

<div id="d2">DIV #2</div> 

<div id="d3">DIV #3</div> 

<div id="d4">DIV #4</div> 

</body> 

</html> 
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15.6. ábra 

A színes téglalapok megjelenését a z-index tulajdonsággal módosítjuk 

Bár a példák színes téglalapokkal dolgoznak- mégpedig egyszerű, <di v> címkékkel 

megadott téglalapokkal-, a z-index tulajdonság minden HTML-tartalomra hatással 

lehet, ideértve a képeket is. 

A szöveg folyásirányának szabályozása 

Most, hogy láttunk néhány olyan példát, amelyben az elemeket egymáshoz viszonyítva 

helyeztük el, és láttunk olyanokat is, ahol abszolút elhelyezést használtunk, itt az ideje 

újra elővennünk az elemeket körülvevő szöveges tartalmat. Alapvető fontosságú 

az aktuális sor fogalma, amely egy az elemek adott oldalon való elhelyezésére szolgáló, 

láthatatlan sort takar. Részben ez a sor felel az elemek elhelyezkedésének szabályozá

sáért: akkor jut szerephez, amikor az elemek vízszintes és függőleges elhelyezése 

egymáshoz viszonyított. Az elhelyezésre váró elemek között említhetjük meg az oldalra 

kerülő szöveget is. Amikor a szövegben más elemeket- például képeket- helyezünk 

el, lényeges annak szabályozása, ahogy a szöveg a többi elem körül elhelyezkedik. 

Az alábbi stílustulajdonságok közül kettővel már a 14. órán is találkoztunk. Az alábbi 

lista olyan tulajdonságokat sorol fel, amelyekkel a szöveg elhelyezkedése szabályozható. 

• float: Azt adja meg, hogy a szöveg miként folyja körbe az elemet. 
• clear: Megakadályozza, hogy a szöveg körbefolyja az elemet. 
• overflow: A szöveg túlfolyását szabályazza olyan esetekben, amikor az elem túl 

kicsi ahhoz, hogy a teljes szöveg elférjen benne. 
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A float tulajdonságot használjuk annak megadására, hogy a szöveg miként folyhatja 
körbe az elemeket. Értéke left (bal) és right (jobb) lehet. Ezek az értékek határoz
zák meg, hogy az elemet a szöveghez képest merre kell elhelyezni. Azaz egy kép 
float tulajdonságának left értéket adva a kép a folyó szöveg bal oldalán kap helyet. 

Amint azt az előző leckében megtanultuk, a clear tulajdonság használatával akadá
lyozhatjuk meg azt, hogy egy elem köré szöveg kerüljön. A clear tulajdonság a none 

(egyik sem), a left, a right, és a both (mindkettő) értéket veheti fel. A tulajdonság 
alapértelmezett értéke a none, amely azt jelzi, hogy a szöveg minden további nélkül 
körbefolyhatja az elemet. A tulajdonság left értékének hatására a szöveg nem kaphat 
helyet az elem bal oldalán-a right érték pedig a szöveget az elem jobb oldalához 
nem engedi oda. A both érték azt jelzi, hogy az elem egyik oldalára sem kerülhet 
szöveg. 

Az overflow tulajdonság a szöveg túlfolyását szabályozza, vagyis azt az esetet, amikor 
a szöveg nem fér el a neki szánt téglalapban-ilyesmi akkor eshet meg, amikor egy 
elem width (szélesség), illetve height (magasság) tulajdonságának túl alacsony érté
ket adunk. Az overflow tulajdonság lehetséges értékei: visible (látható), hidden 

(rejtett) és scroll (görgetés). A visible beállítás hatására az elem automatikusan ak
korára növekszik, hogy az egyébként túlfolyó szöveg elférjen benne-ez a tulajdonság 
alapértelmezett beállítása. A hidden érték az elem méretét változatlanul hagyja, felvál
lalva azt, hogy a túlfolyó szöveg láthatatlan marad. A legérdekesebb érték alighanem 
a scroll -ennek hatására a szöveg körül gördítősávok jelennek meg, ami lehetővé 
teszi, hogy a szöveget mozgatva az egészet elolvassuk. 

Összefoglalás 
Az órát egy igen fontos téma tárgyalásával kezdtük: a CSS dobozmodelljéről volt szó, 
és arról, hogy miként számítható ki a margók, belső margók és keretek vastagságának 
figyelembe vételével az elemek szélessége és magassága. Ennek folytatásaként megbir
kóztunk az elemek abszolút elhelyezésének megadásával, amit a z-index tulajdonság 
használatával való elhelyezés megismerése követett. Végül megismertünk néhány, 
az oldalon belül a szöveg folyásirányát szabályozó takaros tulajdonságot. 
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Kérdezz-felelek 

K: Miként dönthető el, hogy a relatív vagy az abszolút elhelyezést érdemes 

használni? 

V: Bár a relatív, illetve az abszolút elhelyezés használatát illetően nincsenek kőbe 

vésett irányelvek, alapvetően elmondható, hogy abszolút elhelyezést csak olyan

kor kell használnunk, amikor a tartalom elhelyezésének módját pontosabban 

szeretnénk szabályozni. Ez a kijelentés abban a tényben leli magyarázatát, hogy 

az abszolút elhelyezés esetében a pontos képpontot is megadhatjuk, míg 

a relatív ell1elyezést használva a tartalom elhelyezésének eredménye lényegesen 

kevésbé megjósolható. Mindezzel nem azt szeretnénk mondani, hogy a relatív 

mód nem lehet tökéletesen elegendő, ha egy oldal elemei helyének megadása 

a feladat, pusztán annyit jelentünk ki, hogy az abszolút elhelyezés pontosabb. 

Mindennek természetes velejárója, hogy az abszolút elrendezés elvileg érzéke

nyebb a képernyőméret változásaira - ezen pedig nem tudunk segíteni. 

K: Ha két átfedő elem z-index tulajdonságának nem adunk é11éket, akkor miként 

jósolható meg, hogy melyik elem kerül elölre? 

V: Amikor az átfedő elemek z-index tulajdonsága nincs beállítva, a weboldal 

későbbi részében megjelenő elem kerül elölre. Ezt akkor tudjuk egyszerűen 

megjegyezni, ha elképzeljük, amint a webböngésző a HTML-dokumentumot 

beolvasva kirajzolja az egyes elemeket: a később beolvasott elemeket a korábban 

beolvasottakra rajzolja rá. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Mi a különbség a relatív és az abszolút elhelyezés között? 

2. Mi a neve annak a CSS-tulajdonságnak, amelyik az elemek átfedésének módját 

szabályozzal 

3. Íijuk meg azt a HTML-kódot, amelyik pontosan a böngészőablak bal felső sarkától 

kezdve megjeleníti a "Where would you like to" szöveget, és pontosan a saroktól 

80 képpontra lefelé és 20 képpontra balra kiírja a "GO TODAY" szavakat! 
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Válaszok 

1. Relatív elhelyezés használatakor a tartalom az oldal alakulásának megfelelően 

jelenik meg, vagyis minden elem az őt a HTML-kódban fizikailag megelőzőt 

követi. Az abszolút elhelyezés ugyanakkor lehetőséget ad a tartalom pontos 

elhelyezésére az oldalon belül. 

2. Az elemek átfedésének módját a z- index CSS-tulajdonság szabályozza. 

3. Használhatjuk például az alábbi kódot: 

cspan style="position:absolute;left:Opx;top:Opx"> 

Where would you like toc/span> 

chl style="position:absolute;left:80px;top:20px">G0 TODAY?c/hl> 

Gyakorlatok 

• Gyakoroljuk a CSS-dobozmodell útvesztőiben való eligazodást: készítsünk több, 

kölönböző margójú, belső margójú és keretű elemet, és tanulmányozzuk az em

lített tulajdonságoknak az elem szélességére és magasságára gyakorolt hatását. 
• Keressünk egy nekünk szimpatikus képsort, és abszolút elrendezés vagy akár 

a z-index tulajdonság használatával rendezzük őket egyfajta képgalériába. 

Próbálkozzunk a képek egy adott alakzatba - négyzetbe, háromszögbe, körbe 

- való rendezésével. 



16. ÓRA 

Szemrevalább listák és 

egyebek - a CSS használatával 

A lecke tartalma: 

• A CSS-dobozmodell hatása a lisrákra 
• A felsorolásjel testreszabása 
• A listaelemek használata és képtérkép készítése a CSS segítségével 

Az 5. órán megismerkedtünk a HTML-listák három típusával, a 14.-en pedig megtanultuk 
a külső és belső margók használatár, valarnint az elemek elrendezésének módját. A mai 
lecke során azt tanuljuk meg, hogy a margók, belső margók és elrendezések miként 
alkalmazhatók a különféle HTML-listák létrehozásakor. Így egy olyan, pusztán a HTML-re 
és a CSS-re támaszkodó módszer kerül a kezünkbe, amelynek a segítségével igen 
érdekes elemekkel gazdagíthatjuk a weboldalunkat 

Egészen pontosan a listaelemek kinézetének módosításáról lesz szó- az 5. órán 
megismert list-style-type tulajdonságtól eltérő módszerekkel-, valamint arról, 
hogy a CSS segítségével formázott listák használatával miként válthatók le a ll. órán 
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megismert ügyféloldali képtérképek. Gyakorlatban fogunk alkalmazni sok, az eddigiek 

során megismert CSS-tulajdonságot. A mai órán megszerzett ismeretek közvetlen előké

szítői a 17. órának és az akkor elkészítendő műveinknek. 

Ismétlés - a HTML listái 

Amint azt az 5. órán megtanultuk, a HTML három alapvető listatípust kínál. Mindhárom 

lista némileg eltérően jeleníti meg a tartalmat- a listatípustól és a lista szövegkörnyeze

tétől függően. 

• A rendezett lista olyan, behúzással bíró lista, amely számokat vagy betűket jelenít 

meg az egyes listaelemek előtt. A rendezett listát az <ol> és </ol> címkékkel 

fogjuk közre, a listaelemeket pedig az <li> és <Ili> címkepárral határoljuk 

Ezzel a listatípussal sokszor jelenítünk meg számozott lépéseket, ezen felül 

a tartalom különböző szintjeinek jelzésére is használható. 
• A rendezetlen lista olyan, behúzással bíró lista, amely korongat vagy egyéb jelet 

jelenít meg az egyes listaelemek előtt. A rendezetlen listát az <ul> és </ul> 

címkékkel fogjuk közre, a listaelemeket pedig az <li> és <Ili> címkepárral 

határoljuk. A listatípushoz kapcsolódó látvány rövid, pontosan megfogalmazott 

információelemekre hívja fel a figyelmet. 
• A meghatározás-lista általában kifejezések és azok jelentésének megjelenítésére 

szolgál, így magán a listán belül alakulhatnak ki az információ rétegei. Ez a lista 

a rendezett listához hasonló, de számozást nem látunk. A meghatározás-listát 

a <dl> és </dl> címkék fogják közre. A kifejezéseket a <dt> és </dt>, 

a meghatározásokat a <dd> és </dd> címkék határolják. 

Amikor a tartalom szükségessé teszi, a rendezett és rendezetlen listákat egymásba 

ágyazhatjuk. Az egymásba ágyazott listák a tartalomnak egyfajta rétegződését valósítják 

meg - így ajánlatos csak akkor használnunk ezeket az elemeket, amikor a tartalom 

valóban rendelkezik a megjeleníteni kívánt rétegződéssel. Ilyenek például a tartalmat 

körvonalazé vázlatok, illetve a tartalomjegyzékek Másfelől, ahogy azt a 17. órán látjuk 

majd, az egymásba ágyazott listáknak olyan esetekben is hasznát vesszük, amikor 

a webhelyünk egymás alá szervezett oldalai között való eligazodást segítik. 

Pár régebbi böngésző eltérően kezeli a (külső) margót és a belső margót (kitöltést)

főleg, ha azok listák, illetve listaelemek körül kapnak helyet. Mindazonáltal e könyv 

írásának idején az ebben és a többi fejezetben bemutatott HTML és CSS nyelvű 

kódok a jelentősebb webböngészők (Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefax és Opera) mindegyikében egységes megjelenítést 

eredményeznek. Természetesen- és az előbbi kijelentés dacára- a weboldalunkat 

az internetes közzétételt megelőzően továbbra is ellenőriznünk kell valamennyi 

böngészőben, de a stíluslappal történő barkácsolások kora - ami a böngészők 

különbözősége miatt vált egykor szükségessé - lassan a múltba vész. 
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A CSS-dobozmodell hatása a listákra 

A listák kezelésére szolgáló stíluselemek közül a list-style-image, a list-style

position és a list-style-type nevűt említjük meg. Az első arra való, hogy a listaele

mek jelzésére képet használjunk, a második azt adja meg, hogy a felsorolásjel hol helyez

kedjen el, a harmadik pedig a felsorolásjel típusát határozza meg. Míg az előző stílusele

mek a lista, illetve a listaelemek felépítését szabályozzák, a margin (margó), a padding 

(belső margó), a color (szín) és a background-color (háttérszín) stílusjellemző segítsé

gével a listák megjelenésének finomabb szabályozására nyílik lehetőségünk. 

A 14. órán olvashattuk, hogy a tartalom és az elem kerete között minden elem eseté

ben van egy kevés belső margó, és azt is megtudtuk, hogy mindig van valamennyi 

margó az elem kerete és a szomszédos tartalom között. Ez igaz a listákra is, így amikor 

a listák formázását végezzük, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a listát valójában 

kétféle elem alkotja: a szülőelem (<ul> vagy <ol>) és maguk az egyedi listaelemek 

Ezen elemek mindegyike rendelkezik a stíluslap segítségével szabályozható margóval 

és belső margóvaL 

A mai óra példáiból kiderül, hogy a CSS különféle stílusai milyen hatással vannak 

a HTML-listák, illetve a listák elemeinek megjelenésére. Ha nem felejtkezünk el 

az előbb említett különbségekről, képessé válunk a listák megjelenésének mindenre 

kiterjedő szabályozására, és ahogy a 17. óra gyakorlatainál tapasztalni fogjuk, a listák 

segítségével a webhelyek navigációs menüjét is megszépíthetjük. 

A 16.1. példa egy egyszerű, háromelemű listát alakít ki. A példában a rendezetlen lista 

(az <ul> címkék határolják) kék hátteret, fekete keretet, és 100 képpontban rögzített 

szélességet kap- amint az a 16.1. ábrán is látható. A listaelemek (amelyeket a <li> 

címkék határainak) háttere szürke, a kerete pedig sárga. A listaelemek szövege és 

a felsorolásjel (a korong) fekete. 

16.1. példa Egvszerű színes, keretezett lista létrehozása 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>List Test</title> 

<style type="text/css"> 

ul { 

background-color: #6666ff; 

border: lpx solid #000000; 

width:lOOpx; 
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li 

background-color: #cccccc; 

border: lpx solid #ffffOO; 

</style> 

</head> 

<body> 

<hl>List Test</hl> 

<Ul> 

<li>Item #1</li> 

<li>Item #2</li> 

<li>Item #3</li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

16.1. ábra 

A lista és a listaelemek színt és keretet kapnak 

Azt, hogy a különböző böngészők hogyan jelenítik meg a padding-left (bal belső 

margó) tulajdonság alapértelmezett értékét, egy a 16.1. példában ismertetetthez 

hasonló egyszerű tesztfájl segítségével próbálhatjuk ki. Töltsük be a fájlt, majd az ul 

kijelölőnél helyezzük el a padding-left: 40px; bejegyzést. Ezt követően töltsük 

újra az oldalt, és ha a megjelenő lista nem változik, akkor tudjuk, hogy a böngészőnk 

a padding-left tulajdonság alapértelmezett értékeként 40 képpontot használ. 

Ahogy a 16.1. ábrából kiderül, az <ul> címke hozza létre azt a dobozt, amelybe maguk 

a listaelemek kerülnek. Esetünkben az említett doboz teljes egészében kék hátteret 

kap. Figyeljük meg azt is, hogy az egyes listaelemek (a példánkban sárgával keretezve 

és szürke háttérrel) nem nyúlnak el egészen az <ul> címkék meghatározta doboz bal 

oldaláig. 



16. óra • Szemrevalóbb listák és egyebek - a CSS használatávalJ 269 

A jelenség oka, hogy a böngészők automatikusan elhelyeznek valamekkora helyet 

az <ul> elem bal oldalán. A hely nem a margin alapértelmezett nagyságát növeli-

az a dobozon kívül jelenne meg. A helyet a belső margóhoz csapják hozzá- ez ugye 

a doboz belső oldalán található -, méghozzá csak a bal oldalon. A belső margó értéke 

így megközelítőleg 40 képpont lesz. 

A belső margó alapértelmezett értéke független a lista típusától. Ha a stíluslapunkon 

elhelyezzük az alábbi sort - ezzel felsorolásjelek nélküli listát alakítva ki -, azt fogjuk 

látni, hogy a belső margó értéke nem változik (lásd a 16.2. ábrát): 

list-style-type: none; 

ca,® 

� http-J/wv.w.yourdom•m.com/1lst_5tyl�html � ·l 

Don< � 

16.2. ábra 

Az alapértelmezett bal belső margó a felsorolásjelek elhagyásakor is változatlan marad 

Listát tartalmazó oldalelrendezés készítésekor az elemeket ide-oda helyezgetve az oldalon 

kísérlerezgessünk a belső margóvaL Erre a célra bármelyik listatípus megfelel. Pusztán 

az a tény, hogy a margó nem kap alapértelmezett értéket, még nem jelenti azt, hogy mi 

nem adhatunk meg margót a listáinknak Az ul kijelölő margin tulajdonságának értéket 

adva újabb olyan eszköz kerül a kezünkbe, amivel az elrendezést szabályozhatjuk 

Ne feledjük, hogy Illindezidáig csak a teljes listát megadó elemekkel dolgoztunk, 

a listaelemeket még nem formáztuk A 16.1. és 16.2. ábrán a szürke háttér és a sárga 

keret nem enged arra következtetni, hogy a margin vagy a padding tulajdonság alapér

telmezett értéket kapna. A 16.3. ábra azt mutatja be, hogy milyen hatásokat érhetünk el, 

ha a margót és a belső margót nem a teljes listánál, hanem maguknál a listaelemeknél 

adjuk meg. 

Az első listaelem a viszonyítási alap: sem margót, sem belső margót nem állítottunk be 

rá. A második listaelemben már érvényesül a st y le=" padding: 6px;" kód hatása, és 

a 6 képpontnyi belső margó minden oldalon látl1atóvá válik - a szöveg és az elemet 
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határoló sárga keret között. Figyeljük meg, hogy a felsorolásjel ugyanott maradt, ahova 

az első listaelem esetében is került. A lista harmadik eleménél a style="margin: 

6 p x; " kód hatására az elem körül 6 képpontnyi margó jön létre - ennek köszönhetően 

válik láthatóvá az <ul> elem háttere. 

Done 

16.3. ábra 

& http://-.yourdomain.com/list..stylesl� · 

Különböző margó- és belsőmargó-beállítással bíró listaelemek 

A felsorolásjelek elhelyezése 

A margót és a belső margót érintő eddigi fejtegetéseink ú jabb kérdéseket vetnek fel, 

nevezetesen a - nem feltétlenül használt- felsorolásjel ekét, illetve azt, hogy ha a szöveg 

körbeveszi a felsorolásjeleket, akkor azt miként tegye. A list-style-position tulaj

donság alapértelmezett értéke az outside (kint). Ez annyit tesz, hogy a felsorolásjelek 

és a számok a szöveg bal oldalára kerülnek, és a <li>< !li> címkepár meghatározta 

téglalapon kívül maradnak. Ha egy adott listaelem szövegét tördelni kell, akkor a tördelt 

szöveg is belül marad a téglalapon, az elem bal oldalához rendezve. 

Ha azonban a list-style-position tulajdonság az inside értéket kapja, a felsorolás

jelek a <li></ li> címkepár által meghatározott téglalapon belülre kerülnek. Ilyenkor 

nem csak a felsorolásjelek behúzása nő meg - lényegében a szöveg részévé alakulnak -, 

hanem a tördelt szöveg is befolyik az egyes felsorolásjelek alá. 

A 16.4. ábrán mind az outside, mind az inside értékű list-style-position 

tulajdonsággal készült példát megtekinthetjük A 16.1. példa és a 16.4. ábrán látható 

eredmény előállítására használt kód között- az "Item #2" és az "Item #3" bejegyzést 

tartalmazó sorok szövegének bővítésétől eltekintve - mindössze annyi a különbség, 

hogy a második listaelem kódját a style=" list-style-posi t ion: outside; ", 

a harmadikét pedig a style=" list-style-position: inside;" sorral bővítettük 
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� http://www.yourdomlin.com/list_styiW.html -+ 

Done +' 

16.4. ábra 

A list-style-position tulajdonság outside és inside értékét használva adódó különbség 

A második listaelem bővítésére használt szöveg megmutatja a szöveg tördelését olyan 

esetekben, amikor a lista túl keskeny ahhoz, hogy a szöveg egyetlen sorban elférjen. 

Az ábrán látható eredménnyel megegyezőt értünk volna el akkor is, ha 

a style=" list-style-posi t ion: outside;" kódot nem használtuk volna, mivel 

a list-style-position tulajdonság ezt az alapértelmezett értéket veszi fel, ha mi 

magunk nem adunk értéket neki. 

Az inside használatakor fellépő különbség remekül megfigyelhető. A harmadik 

listaelem szövege és felsorolásjele egyaránt a sárgával keretezett szürke területre, azaz 

az elemen belülre került. A margó és a belső margó listaelemekre gyakorolt hatása más 

az inside értékre beállított list-style-position tulajdonság esetében -lásd 

a 16.5. ábrát. 

W>�nT..t-Morillofi..toa 

Dono 

16.5. ábra 
A margó és a belső margó másképp jelenik meg, 

ha a list-style-position tulajdonság értéke inside 

+' 
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A 16.5. ábrán a második és a harmadik listaelem list-style-position tulajdonságának 

értéke egyaránt inside. A különbség az, hogy a második listaelem egy 12 képpontos 

margin-left (bal margó), a harmadik listaelem pedig egy 12 képpontos padding-left 

(bal belső margó) értéket kapott. Bár mindkét tartalomblokk-a felsorolásjel és a szöveg

esetében körbeveszi a szöveg a felsorolásjelet, és a blokkok elhelyezkedése is azonos 

a listaelemet jelző szürke területen belül, a változtatások a listán belüli listaelemre fejtik ki 

a hatásukat. 

A 12 képpontos margin-left tulajdonságú listaelemnél-a várakozásainknak megfe

lelően-a listaelemet körbevevő átlátszó margó alatt látható lesz 12 képpontnyi vörös 

szín is. Ehhez hasonlóan, a 12 képpontos padding-left tulajdonságú listaelem 

12 képpontnyi szürke hátteret- a listaelem háttere ilyen színű- jelenít meg a tartalmat 

megelőzően. A belső margó az elem belsejébe kerül, a margó pedig kívülről veszi 

körbe az elemet. 

Ha megértjük, hogy a margó és a belső margó hogyan befolyásolja a listaelemeket, illetve 

a listaelemeket tartalmazó listát, képessé válunk- pusztán a CSS használatával - külső 

képek igénybe vétele nélkül kialakítani a webhelyünk navigációs elemeit. A 17. órán 

a függőleges és vízszintes navigációs menük kialakításának megismerésén túl megtanu
lunk lenyíló menüket is készíteni. 

Képtérképek készítése listaelemek és CSS használatával 

A ll. órán megtanultuk, hogy a HTML <map/> címkéjének használatával miként hoz

hatunk létre ügyféloldali képtérképeket A képtérképek segítségével megtehetjük azt, 

hogy a képen belül megadott területhez rendelünk hivatkozást, és így nem kell a képet 

felszabdalnunk, majd újra összeállítanunk, miután a hivatkozásokat hozzárendeltük 

az egyes darabokhoz. Képtérképeket pusztán szabályos XHTML- és CSS-kóddal is 

kialakíthatunk. 

Ha szívesen fogadnánk néhány ötletet, hogy miként lehet XHTML és CSS segítségével 

képtérképeket készíteni, látogassunk el a h t tp: 11 designrev i ver. com/ 

tutarials l css-image-map-techniques -and-tutorials l weboldalra. 

Az itt fellelhető segédanyagokban bemutatott képtérképek különböző szintű felhaszná

lói beavatkozást tesznek lehetővé. Vannak köztük olyanok is, amelyek a könyv kereteit 

meghaladó mértékben támaszkodnak az ügyféloldali parancsfájlok használatára. 

Az érdeklődőket kimerítő magyarázatok segítik. 

A 16.2. példában ismertetett kód egy a 16.6. ábrán láthatóhoz hasonJó képtérképet állít 

elő (a 16.2. példa kódja nem rajzolja meg az ábrán látható piros kereteket. Ezek csak 

azért kerültek az ábrára, hogy a szempontunkból érdekes területeket kiemeljék). 
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A webböngésző által a kód alapján elkészített oldal egy egyszerű, képet megjelenítő 

weboldalnak tűnil<. A dolog akkor kezd érdekesebbé válni, amikor az egérmutatóval 

egy forrópont fölé érünk. 

16.2. p6lda Képtérkép létrehozása CSS segítségét >el 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>CSS Image Map Example</title> 

<Style type="text/css"> 

#theimg { 

width:500px; 

height:375px; 

background:url(tea_shipment.jpg) no-repeat; 

position:relative; 

border: lpx solid #000000; 

#theimg ul 

margin:Opx; 

padding:Opx; 

list-style:none; 

#theimg a { 

position:absolute; 

text-indent: -lOOOem; 

#theimg a:hover 

border: lpx solid #ffffff; 

#ss a { 

top:Opx; 

left:5px; 

width:80px; 

height:225px; 

#gn a { 

top:226px; 

left:l5px; 

width:70px; 

height:llOpx; 

#ib a { 

top:225px; 

left:85px; 

width:60px; 

height:90px; 
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lliTEAl a { 

top:lOOpx; 

left:320px; 

width:178px; 

height:l25px; 

#iTEA2 a { 

top:225px; 

left:375px; 

width:123px; 

height:ll5px; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="thelmg"> 

<Ul> 

<li id="ss"><a href=" [valamilyen URL)" 

title="Sugarshots">Sugarshots</a></li> 

<li id="gn"><a href="[valamilyen URL) • 

title="Golden Needle">Golden Needle</a></li> 

<li id="ib"><a href=" [valamilyen URL)" 

title="Irish Breakfast">Irish Breakfast</a></li> 

<li id="iTEAl"><a href="[valamilyen URL) • 

title="lngenuiTEA">lngenuiTEA</a></li> 

<li id="iTEA2"><a href=" [valamilyen URL) • 

title="IngenuiTEA">IngenuiTEA</a></li> 

</Ul> 

</div> 

</body> 

</html> 

Don• 

16.6. ábra 

A CSS segítségével forrópontokat 
adhatunk meg a képtérképen 
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Ahogy a 16.2. példából kiderül, a stíluslapnak ugyan jó néhány bejegyzése van, de maga 
a HTML nyelvű rész meglehetősen rövid. Listaelemek használatával alakítjuk ki azt az öt 
területet, amelyre kattintani lehet- ezek a "területek" tehát valójában egy a háttérben 
megbúvó kép előtt lévő, adott magasságú és szélességű listaelemek Ha a listát 
körbevevő <d i v> elem hátteréül szolgáló képet eltávolítanánk, a listaelemek továbbra is 
léteznének, és továbbra is kattinthatnánk rájuk. 

Ha meg szeretnénk érteni azoknak az XHTML- és esS-kódrészleteknek a szerepét, 
amelyek kialakítják a- végső soron egy hivatkozásokat tartalmazó listát rejtő- képtér
képet, nézzük végig a stíluslapot 

A hivatkozásokat tartalmazó lista a theimg nevű <di v> elem belsejébe kerül. A stíluslap 
ezt a <d i v> elemet 500 képpont szélességűvé, 375 képpont magasságúvá alakítja, és 
l képpontos folytonos kerettel veszi körül. Az elem háttere a nem ismétlődő, 
a tea_shipment. jpg fájlban tárolt kép. A következő HTML nyelvű rész a rendezetlen 
listát kezdő <ul> címke. A stíluslapunk a rendezetlen listának minden oldalon O kép
pont méretű margót és belső margót ad, a list-style tulajdonság értéke pedig none, 

azaz a listaelemeket nem jelzi felsorolásjeL 

A listaelem szövege sohasem fog a felhasználó szeme elé kerülni, mégpedig a stíluslap 
alábbi, ügyes sora miatt, amely egyébiránt a <div> elem belsejében lévő valamennyi 
<a> címkére érvényes: 

text-indent: -lOOOem; 

Az 1000 em mértékű, de negatív behúzás biztosítja azt, hogy a szöveg sosem válik látha
tóvá. Létezik ugyan, de a böngészőablak bal oldalától 1000 em távolságra balra, egy 
meg nem tekinthető helyen. Más szóval, ha a bal kezünket a számítógép manitorjának 
szélére helyezzük, a text-indent: -lOOOem; sor hatására a szöveg valahová az ujja
inktól balra fog kerülni. Persze rni éppen ezt szeretnénk, ugyanis nem kívánjuk látni 
a hivatkozás szövegét. Egyszerűen csak olyan területekre van szükségünk, amelyek 
hivatkozásként működnek, és ha a felhasználó föléjük mozgatja az egérmutatót, akkor 
a mutató éppúgy megváltozik, mint ahogy a V:,eboldalakon elhelyezett hivatkozások 
fölé érve egyébként szokott. 

Amikor a felhasználó az egérmutatóval egy hivatkozást tartalmazó listaelem fölé ér, 
a listaelem körül l képpont vastag folytonos keret válik láthatóvá, mégpedig a stíluslap 
alábbi bejegyzésének köszönhetően: 

#theimg a:hover { 

border: lpx solid #ffffff; 

Ezt követően a listaelemek megadása és elhelyezése következik, mégpedig a kép azon 
területeire, amelyeket kattinthatóvá kívánunk alakítani. 
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Példának okáért a kép Sugarshots nevű részéhez tartozó, ss azonosítóval rendelkező 
listaelemnek a bal felső sarka a <d i v> elem tetejétől O, a bal szélétől pedig 5 képpont 
távolságra kerül. Az elem 80 képpont széles és 225 képpont magas. A #gn, az #ib, 

az #i TEAl és az #i TEA 2 azonosítójú stíluselemek formázása is hasonlóképpen történik, 
persze úgy, hogy a megfelelő azonosítójú elemek a kép kívánt részei elé kerüljenek. 

Összefoglalás 
Az órát néhány példával kezdtük, amelyek a margók és belső margók listaelemekre 
gyakorolt hatását mutatták be. Először a listákhoz tartozó alapértelmezett belső margóról, 
illetve ennek megváltoztatásáról szóltunk. Ezt követően megismerkedtünk a margó és 
a belső margó megváltoztatásának módjával, illetve megtanultuk, hogy a felsorolásjel 
rniként helyezhető a lista belsejébe vagy azon kívülre. Így már lehet némi fogalmunk 
arról, hogy a stílusok és a listák a webhelyünk kinézetének egészére rnilyen hatással 
lehetnek. Végül megismerkedtünk azzal a módszerrel, amelynek a segítségével úgy 
készíthetünk képtérképet, hogy kizárólag az XHTML nyelv és a CSS elemeit vesszük 
igénybe, így nincs szükség a <map/> címke használatára, illetve a hivatkozásokat tartal
mazó kép felszeletelésére sem. 

Az óra valamennyi példájával azt kívántuk elérni, hogy az Olvasó merjen a szokásostól 
eltérő módon gondolni a listákra, és így olyan átfogó tudásra tegyen szert a rendezetlen 
listák használatáról, amellyel felvértezve vízszintes és függőleges navigációs menükkel 
gazdagíthatja a weboldalait 

Kérdezz-felelek 
K: Borzasztóan sok weboldalon olvashatunk - különösen a listákat és listaelemeket 

körülvevő margóval és belső margóval kapcsolatban - egy a dobozmodellel 
kapcsolatos trükkrőL Biztos, hogy erre nincs szükség? 

V: Az óra elején azt mondtuk, hogy a mostani - és a többi - lecke során megismert 
HTML-, illetve CSS-kódok azonos eredményt adnak a fontosabb webböngészők 
mai változataiban. Mindez számos olyan év után alakult így, amelyek alatt 
a webfejlesztőknek mindenféle trükköket kellett alkalmazniuk. A modern 
webböngészők - túllépve a saját őrületeiken- kezdik az elemeket lassanként 
a CSS-szabványnak megfelelően kezelni. Manapság egyre többen vannak, akik ar
ra törekszenek, hogy az internetezőket megszabadítsák azoktól a nagyon régi 
böngészőktől, amelyek rniatt egyáltalán szükség volt az említett trükkökre. 
A könyv írói, bár mindezek szellemében nem javasolják feltétlenül azt, hogy 
az Olvasó csak a böngészők mai változatainak megfelelő weboldalakat készítsen, 
azt sem ajánlják, hogy rengeteg időt szánjon olyan trükkökre, amelyeket a böngé
szők régebbi - mostanra az internetezők alig öt százaléka által használt- változa
tai tesznek szükségessé. Érdemes tehát érvényesíthető, szilárd alapokra épülő és 
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a tervezési alapelveket követő kódot írni, az oldalakat rninél több, az oldal olvasói 
között elterjedt böngészőben kipróbálni, és csak ezt követően elérhetővé tenni 
azokat az egész világ számára. 

K: A esS-képtérképek készítése igen munkaigényesnek tűnik. Tényleg annyira rossz 
a <map/> címke? 

V: A <map/> címke egyáltalán nem rossz, sőt, rnind az XHTML, mind a HTML 5 
nyelvváltozatban érvényes. Ugyanakkor az ügyféloldali képtérképek koordinátá
inak megállapítása nehézségekbe ütközhet, különösen, ha nincs grafikai alkalma
zásunk, illetve az ügyféloldali képtérképek készítését segítő alkalmazásunk 
A CSS-változat a kattintásérzékeny területek megadását és megjelenítését tekintve 
több lehetőséget kínál, bár ezek közül csak egyet mutattunk be. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthatjuk 
az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket a vála
szok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Mi a különbség a list-style-position tulajdonság inside és outside 

értékei között? Melyik az alapértelmezett? 
2. Létrejön-e- akár rendezett, akár rendezetlen -lista, ha a list-style 

tulajdonság értékeként none szerepel? 
3. Írjunk HTML-kódot, amely egy 350 képpont széles, 100 képpont magas, zöld 

hátterű és 2 képpontos, szaggatott fekete keretű listaelemet hoz létre, olyat, ahol 
a felsorolásjel a tároJóba kerül! 

Válaszok 

1. A list-style-position tulajdonság inside beállítása mellett a felsorolásjel 
a listaelem által meghatározott terület belsejébe kerül. Az outside érték hatására 
a felsorolásjel az említett területen kívül kap helyet. Az inside érték hatására 
a szöveg körbeveszi a felsorolásjelet Az alapértelmezett érték az out side. 

2. Igen. Az egyetlen különbség, hogy a listaelem tartalma előtt nem jelenik meg 
felsorolásjel. 

3. Használjuk az alábbi kódot: 

<Ul> 

<li style="width:350px; height:lOOpx; background-color:#OOffOO; 

border:2px dashed #000000; list-style-position:inside;">text goes 

here</li> 

</Ul> 
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Gyakorlatok 

• Keressünk egy képet, és próbáljunk rajta forrópontokat létrehozni egyedül, a ma 

látott módszer használatávaL Olyan képet válasszunk, amelyen a megadott forró
pontok, illetve kattintásérzékeny területek más oldalakhoz vezethetnek - akár 
a webhelyünkön belül, akár azon kívül. Írjuk meg a kattintásérzékeny területeket 
megadó és az általuk hivatkozott URL-eket tartalmazó HTML-, illetve CSS-kódot. 

• Előkészülve a következő órára - arnikor a listák használatával fogunk navigációs 
menüt kialakítani - idézzük fel a weboldalunk felépítését, és vázoljuk fel 
a benne lévő felső szintű kapcsolatokat, illetve ezeken belül adjunk meg néhány 
másodiagos hivatkozást is. Gondoljuk végig, hogy az állandóan látható navigá
ciós sávunk vízszintes vagy függőleges irányú lesz-e. 



17. ÓRA 

Navigációs felület kialakítása 

a CSS segítségével 

A lecke tartalma: 

• Miben különböznek a navigációs listák a hagyományos társaiktól? 
• Függőleges navigációs sáv készítése CSS-kód segítségével 
• Vízszintes navigációs sáv készítése CSS-kód segítségével 

Az előző órán megtanultuk, hogyan befolyásolhatjuk a listák megjelenését, így 

túlléphettünk az egyszerű felsorolásokon, illetve számozott listákon. A következőkben 

arról ejtünk pár szót, hogy miként használhatjuk a listákat vízszintes vagy függőleges 

navigációs sávként, valamint lenyíló menük szerepében. 

Az alábbiakban ismertetett módszerek mindössze egy kis részét mutatják be azoknak 

a navigációs lehetőségeknek, amelyeket a listák segítségével valósíthatunk meg. 

Az alapelvek azonban hasonlóak- a hihetetlen változatosság a tervezők fantáziájának 

terméke. Az óra végén felsorolt példák, amelyek nagyszerűen mutatják a CSS alapú 

navigáció előnyeit, a mi kreativitásunk felébresztésére szolgálnak. 
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Miben különböznek a navigációs listák 

a hagyományos társaiktól? 

Amikor navigációs elemek szerepében alkalmazott listákról beszélünk, valójában CSS

stílusok használatára gondolunk, amelyekkel elérjük, hogy a listák úgy jelenjenek meg 

egy weboldalon, ahogy a látogatók azt a navigációs elemektől elvárják - vagyis telje

sen más alakban, mint a hagyományos felsorolások és számozott listák. Egyrészről per

sze igaz az is, hogy a navigációs elemek halmaza általában nem más, mint hivatkozá

sok listája, ezek a hivatkozások azonban olyan formában jelennek meg, hogy a fel

használó azonnal tudja, hogy itt avatkozhat be a weboldal működésébe: 

• Az egérmutató változása jelzi, hogy az elemre kattinthatunk 
• Az elem környezetében található terület megváltozik, amint az egérmutatót fölé 

visszük. 
• Az elem tartalma képileg elválik a normál szövegtől. 

A navigációs elemeket régebben javarészt képekre építették - peremet utánzó gombok

kal és a háttértől jól elválá szöveggel, és ehhez jött az ügyféloldali JavaScript, amely 

az egérműveleteknek megfelelően cseréigette a kép változatait. Tiszta CSS használatával 

azonban rugalmasabb, továbbá sokkal inkább felhasználó- és keresőbarát navigációs 

listákat készíthetünk, amelyek könnyen elérhetők a felhasználók számára, függetlenül 

attól, hogy milyen eszközzel jelenítik meg a weboldalt 

Akármilyen formában is tüntetjük fel a navigációs elemeket- vízszintes vagy függőleges 

elrendezésben-, ezen az órán két navigációs szintről ejtünk szót. Az elsődleges navigá
ciós elemek a bevezető oldalakra, valarnint a webhely fontosabb részeihez viszik a láto

gatót, míg a másodiagos navigációs elemek e fő részeken belül segítenek eligazodni. 

Önálló feladat 

A teljes webhelyre kiterjed6 navigáci6s rendszer Ida/akitása 

Az előző óra végén megkértük az Olvasót, hogy gondolkodjon el azon, hogy rnilyen 

navigációs szerkezetet használna a saját webhelyén. Ha ez a szerkezet- a különböző 

részekkel és ezek kisebb összetevőivel - felsejlik a lelki szemeink előtt, már van, amiből 

kiindulhatunk Erre az alapra építve ezen az órán elkészíthetjük mind a vízszintes, mind 

a függőleges navigációs sáv elemeit. 
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Függőleges navigációs sáv készítése 

CSS-kód segítségével 

Webhelyünk szerkezete - ez alatt értjük a megjelenítés módját, valamint az adatok 

csoportosításának rendszerét- nagyban meghatározza, hogy a függőleges navigációs 

sávot az elsődleges vagy a másodiagos navigáció céljaira használjuk. 

Tételezzük fel, hogy webhelyet készítettünk a cégünk számára, amelynek az elsődleges 

részei a következők: About Us, Products, Support és Press (Rólunk, Termékek, 

Támogatás és Sajtó). Az About Us részen belül további weboldalakat találhatunk, például 

Mission, History, Executive Team és Contact Us néven (Célok, Cégtörténet, Csapat és 

Kapcsolat) - ezek a további oldalak alkotják az About Us részen belüli másodiagos navi

gációs egységeket. 

A 17.1. példában létrehozunk egy egyszerű másodiagos oldalt, az oldalán függőleges 

navigációs sávval, a közepén pedig a tartalommal. Az oldalt és középen található 

hivatkozások egyszerű HTML-listaelemek. 

A példa, valamint a hozzá tartozó weboldal a 17.1. ábrán nagyszerű kiindulópontot ad 

ahhoz, hogy bemutassuk, miként teszi lehetővé a CSS, hogy két hasonló HTML-szerke

zetből kölönböző megjelenésű felületi elemeket hozzunk létre. 

17.1. pélela �erű weboldaljaggóleges navigációs listával 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>About Us</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

font: 12pt Verdana, Arial, Georgia, sans-serif; 

#nav { 

width:l50px; 

float: left; 

margin-top:l2px; 

margin-right:l8px; 

#content { 

width:550px; 

float:left; 
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</style> 

</head> 

<body> 

<div id="nav"> 

<Ul> 

<li><a href="#">Mission</a></li> 

<li><a href="#">History</a></li> 

<li><a href="#">Executive Team</a></li> 

<li><a href="#">Contact Us</a></li> 

</Ul> 

</div> 

<div id="content"> 

<hl>About Us</hl> 

<p>On the introductory pages of main sections, it can be useful 

to repeat the secondary navigation and provide more context, 

such as:</p> 

<Ul> 

<li><a href="#">Mission</a>: Learn more about our corporate 

mission and philanthropic efforts.</li> 

<li><a href="#">History</a>: Read about our corporate history 

and learn how we grew to became the largest widget maker 

in the country.</li> 

<li><a href="#">Executive Team</a>: Our team of executives makes 

the campany run like a well-oiled machine (also useful for 

making widgets) .</li> 

<li><a href="#">Contact Us</a>: Here you can find multiple 

methods for contacting us (and we really do care what you 

have to say) .</li> 

</ul> 

</div> 

</body> 

</html> 
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About Us 

On the lntroductory pages of main sections, It can be useful to 
repeat the secondary navlgatlon and provide more context, such 
as: 

• M.is..s.i.Qn: Learn more about our corporate mission and 
phllanthropic efforts. 

• l::llstl1.rt: Read about our corporate history and learn how we 
grew to became the largest widget maker ln the country. 

• Executiye Team: Our team of executlves makes the campany 
run llke a well-olled machine (a Iso useful for ma king 
widgets). 

• Contact Us: Here you can find multlple methods for 
contacting us (and we really do care what you have to say). 17.1. ábra 

A kiindulópont: 

navigáció stílusok 

nélküli listával 
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Az oldal tartalma két egymás mellett elhelyezett <d i v> elemből áll össze: az egyikük 

id jellemzőjének értéke nav, a másiké pedig content. Jelenleg csak a <div> elemek 

szélességét, margóit, valamint a float értékét határoztuk meg stílusokkal; a listaele

mek egyáltalán nem kaptak stílusokat. 

A tartalom és a navigációs elemek listáinak megkülönböztetésére helyezzük el az alábbi 

kódot a stJ.1uslapon: 

#nav a { 

text-decoration: none; 

#content a { 
text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

Ezzel mindössze annyit mondtunk, hogy amennyiben a <d i v> elem id jellemzőjének 

értéke nav, a benne található <a> hivatkozások ne kapjanak aláhúzást, ha pedig az id 

jellemző értéke content, az aláhúzás hiánya mellett az <a> hivatkozások félkövérrel 

jelenjenek meg. A különbségeket a 17.2. ábrán láthatjuk. 

• About Us- Marilla Finefax c:::r �lW'J..II 
file fdit �MM Hittocy ioolunarics !ools tfép 

fr c �� http://www.yourdomain.com/verbcalnav.html -+·i 
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• Misslon About Us 
• History 
• Executive 

Team On the introductory pages of main sectlons, it can be useful to 
• Contact Us repeat the secondary navigation and provide more context, such 

as: 

• Mission: Learn more about our corporate mission and 
philanthropic efforts. 

• History: Read about our corporate history and learn how we 
grew to become the largest widget maker in the country. 

• Ex ecu tiv e T e am: Ou r team of executives makes the 
company run like a well-oiled machine (also usefui for 
making widgets). 

• Contact Us: Here you can flnd multiple methods for 
contacting us (and we really do care what you have to say). 

Done � 

17.2. ábra 

A listaelemek megkülönböztetése CSS-stílusokka/ 

Ha azonban az oldalsó navigációs listát valóban különlegessé szeretnénk tenni, ennél 

jóval részletesebben kell foglalkoznunk a stílusokkaL 
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Egyszintű függőleges navigációs sáv formázása 

A fenti navigációs elemek esetében mindössze annyi a célunk, hogy eltüntessük 

a címkéket a felsorolásból, hátteret adjunk nekik, és elérjük, hogy a szöveg színe 

a hivatkozás állapotától függően (egyszerű hivatkozás; már látott hivatkozás; hivat

kozás, amely felett egérmutató áll; illetve hivatkozás, amelyre éppen rákattintanak) 

változzon. Az első lépéssei már el is készültünk: elválasztottuk a navigációt a tarta

lomtó!. Ez abban a pillanatban megtörtént, amikor a navigációs elemeket egy <d i v> 

elembe helyeztük, amelynek az id jellemzője nav. 

A következő lépésben módosítjuk az <ul> elem jellemzőit, amely a na v <di v> elemen 

belül meghatározza az egyes hivatkozások megjelenését. Tüntessük el a listát jelző 

címkéket, és biztosítsuk, hogy a felső margón kívül ne legyen más margó vagy kitöltés. 

A felső margóra ugyanakkor szükség van ahhoz, hogy a navigációs lista tetejét hozzá

igazítsuk a tartalomban található 
"

About Us" címfelirat tetejéhez: 

#nav ul { 

list-style: none; 

margin: 12px Opx Opx Opx;; 

padding: Opx; 

Mivel a navigációs lista elemei színes területekként jelennek meg, az elválasztásukhoz 

érdemes mindegyiknek alsó szegélyt adnunk: 

#nav li { 

border-bottom: lpx solid #ffffff; 

Következzen most a listaelemek stílusának meghatározása. Az elgondolásunk abban 

áll, hogy ha a listaelemek egyszerű hivatkozásként ülnek a helyükön, legyen hátterük 

egy meghatározott kék árnyalat, a szöveg pedig jelenjen meg fehéren és félkövér 

betűkkel (hozzátesszük, hogy a betűk mérete némiképp kisebb, mint a törzsszövegé). 

Mindehhez a következőt írhatjuk: 

#nav li a:link, #nav li a:visited 

font-size: lOpt; 

font-weight: bold; 

display: block; 

padding: 3px Opx 3px 3px; 

background-color: #628794; 

color: llffffff; 

A fentiekben minden stíluselem ismerős lehet, kivéve talán a display:block; kódot. 

Ezzel azt érjük el, hogy a teljes <li> elem "érzi", ha a felhasználó fölé viszi az egérmu

tatót. A függőleges navigációs listánkat a fenti stílusokkal a 17 .3. ábrán láthatjuk. 
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About Us 

On the introductory pages of main sectlons, It can be useful to 
repeat the secandary navlgatlon and provide more context, such 
as: 

• Mission: Learn more about our corporate mission and 
philanthroplc efforts. 

• History: Read about our carporate history and learn how we 
grew to became the largest widget maker ln the country. 

• Ex ecutiv e Team: Our team of executlves makes the 
campany run llke a well-olled machine (also useful for 
maklng wldgets). 

• Contact Us: Here you can flnd multiple methods for 
contacting us (and we really do care what you have to say). 

* 

A függőleges lista kezd navigációs menüre emlékeztetni 

Done 

17.4. ábra 

!ook J::l<lp 

� httrr,//www.yourdomtlin.com/vutiuiMV2.html .. .  

About Us 

On the lntroductory pages of main sections, It can be useful to 
repeat the secondary navlgation and provide more context, such 
as: 

• Mission: Learn more about our carporate mlsslon and 
phllanthroplc efforts. 

• History: Read about our corporate history and learn how we 
grew to became the largest widget maker in the cauntry. 

• Executive Team: O ur team of executives makes the 
campany run llke a well-ailed machine (also useful for 
making widgets). 

• Contact Us: Here you can find multlple methods for 
contacting us (and we really do care what you have to say). 

* 

A listaelemek most már színt váltanak, ha föléjük visszük az egérmutatót 

Ha a felhasználó valamelyik navigációs elem felett tartja az egérmutatót, azt szeretnénk, 

hogy valamilyen látható változás menjen végbe, ami jelzi, hogy az elem reagál a kattin

tásra. Ez hasonló hatás ahhoz, amit a programokban is láthatunk: a menü színe megvál

tozik, amikor az egérmutató fölé ér. Esetünkben egyaránt megváltoztatjuk a háttér és 

a szöveg színét- vagyis elrugaszkodunk a megszakott fehér-kék együttestől: 
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#nav li a:hover, #nav li a:active { 

font-size: lOpt; 

font-weight: bold; 

display: block; 

padding: 3px Opx 3px 3px; 

background-color: #6cac46; 

color: #000000; 

Az eddigi stílusmódosításaink eredményét a 17 .4. ábra szernlélteti. Láthatjuk, hogy 
a stíluslap néhány bejegyzésével az egyszerű listából egy vizuálisan gazdag menühöz 
jutottunk. 

Többszintű függőleges navigációs sáv formázása 

Mit tegyünk abban az esetben, ha szükség van egy második navigációs szintre is, 
amelyet a felhasználó bármikor elérhet? Nos, ezt megoldhatjuk beágyazott listákkal 
(amelyekről az előző órákon tanultunk) és további stíluslap-bejegyzésekkeL 
Tételezzük fel, hogy az Executive Team hivatkozás alatt további négy navigációs 
elemet kell feltüntetnünk A lista HTML-kódját módosítsuk az alábbiak szerint: 

<Ul> 

<li><a href="#">Mission</a></li> 

<li><a href="#">History</a></li> 

<li><a href="#">Executive Team</a> 

<Ul> 

<li><a href="#">&raquo; CEO</a> 

<li><a href="#">&raquo; CFO</a> 

<li><a href="#">&raquo; COO</a> 

<li><a href="#">&raquo; Other Minions</a> 

</Ul> 

</li> 

<li><a href="#">Contact Us</a></li> 

</ul> 

Így létrehozzuk a beágyazott listát az Executive Team hivatkozás alatt (lásd a 17.5. ábrát). 
Az &raquo; HTML-egyeddel az új hivatkozások előtt megjelenő jobbra mutató nyilakat 
hozzuk létre. 

Az új elemek tömbökben jelennek meg a lista szerkezetében, de a felület még nem 
tükrözi igazán az adatok hierarchiáját. Ahhoz, hogy némi képi segítséget is adjunk 
az Executive Team hivatkozás alá tartozó elemek elválasztásához, ismét módosítsuk 
a stíluslapot nérni behúzás alkalmazásával. 
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Done 

� httP'J/-.yourdom•m.com/vuticalnav3.html 

About Us 

On the lntroductory pages of main sectlons, It can be useful to 
repeat the secondary navigatlon and provide more context, such 
as: 

• Mission: Learn more about our corporate mlssion and 
phllanthroplc efforts. 

• History: Read about our carperate history and learn how we 
grew to became the largest widget maker ln the country. 

• Executive Team: Our team of executlves makes the 
campany run llke a well-ailed machine (also useful for 
maklng wldgets). 

• Contact Us: Here you can find multiple methods for 
contacting us (and we really do care what you have to say). 

.., 

17.5. ábra 
Beágyazott 

navigációs lista 

(amelynek 

a formázása még 

finomításra szarul) 

Mielőtt azonban erre sor kerülne, meg kell változtatnunk néhány egyéb stíluslap-bejegy

zést is. A2 előzőekben használatba vettünk néhány elemválasztót (kijelölőt) - ezek 

a #nav ul és #nav li, amelyeknek a jelentése "minden <Ul> a nav nevű <div> elemen 

belül", illetve 
"
minden <li> a nav nevű <div> elemen belül". Most azonban már két 

<ul> elem, valamint < li> elemek egy újabb csoportja látható a nav nevezetű <div> 

elemen belül, amelyeket el szeretnénk különíteni az előzőektőL 

Ahhoz, hogy biztosítsuk mindkét elemtípus megfelelő formázását, el kell érnünk, hogy 

a stíluslapok elemválasztói pontosan tükrözzék a listahierarchia viszonyait. Ennek meg

valósításához a listák első szintjén a #nav ul és #nav ul li, a második szinten pedig 

a #nav ul ul és a #nav ul ul li elemválasztókat kell használnunk. A 17.2. példában 

a stíluslap új változatát láthatjuk, valamint azt a HTML-kódot, amely a 17.6. ábrán 

bemutatott menüt adja. 

17.2. példa Többszitztű jaggőleges navigációs lista 
----------------------------------� 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll. dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>About Us</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

font: 12pt Verdana, Arial, Georgia, sans-serif; 
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#nav { 

width:l50px; 

float:left; 

margin-top:l2px; 

margin-right:l8px; 

#content { 

width:550px; 

float:left; 

#nav a { 

text-decoration: none; 

#content a { 

text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

#nav ul { 

list-style: none; 

margin: 12px Opx Opx Opx; 

padding: Opx; 

#nav ul li 

border-bottom: lpx solid #ffffff; 

#nav ul li a:link, #nav ul li a:visited 

font-size: lOpt; 

font-weight: bold; 

display: block; 

padding: 3px Opx 3px 3px; 

background-color: #628794; 

color: #ffffff; 

#nav ul li a:hover, #nav ul li a:active { 

font-size: lOpt; 

font-weight: bold; 

display: block; 

padding: 3px Opx 3px 3px; 

background-color: #c6a648; 

color: #000000; 

#nav ul ul { 

margin: Opx; 

padding: Opx; 

#nav ul ul li { 

border-bottom: none; 

#nav ul ul li a:link, #nav ul ul li a:visited { 

font-size: 8pt; 

font-weight: bold; 

display: block; 

padding: 3px Opx 3px 18px; 
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background-color: #628794; 

color: #ffffff; 

#nav ul ul li a:hover, #nav ul ul li a:active { 

font-size: 8pt; 

font-weight: bold; 

display: block; 

padding: 3px Opx 3px 18px; 

background-color: #c6a648; 

color: #000000; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="nav"> 

<Ul> 

<li><a href="#">Mission</a></li> 

<li><a href="#">History</a></li> 

<li><a href="#">Executive Team</a> 

<Ul> 

<li><a href="#">&raquo; CEO</a> 

<li><a href="#">&raquo; CFO</a> 

<li><a href="#">&raquo; COO</a> 

<li><a href="#">&raquo; Other Minions</a> 

</Ul> 

</li> 

<li><a href="#">Contact Us</a></li> 

</Ul> 

</div> 

<div id="content"> 

<hl>About Us</hl> 

<p>On the introductory pages of main sections, it can be useful 

to repeat the secondary navigation and provide more context, 

such as:</p> 

<Ul> 

<li><a href="#">Mission</a>: Learn more about our corporate 

mission and philanthropic efforts.</li> 

<li><a href="#">History</a>: Read about our corporate history 

and learn how we grew to become the largest widget maker 

in the country.</li> 

<li><a href="#">Executive Team</a>: Our team of executives makes 

the company run like a well-oiled machine (also useful for 

making widgets) .</li> 

<li><a href="#">Contact Us</a>: Here you can find multiple 

methods for contacting us (and we really do care what you 

have to say.</li> 

</Ul> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Don• 

� http-J/www.yourdomain.com/v®ulnav3.htmt 

About Us 

On the lntroductory pages of main sections, It can be useful to 
repeat the secondary navigatlon and provide more context, such 
as: 

• Mission: Learn more about our corporate mission and 
philanthroplc efforts. 

• History: Read about our carperate history and learn how we 
grew to became the iargest widget maker ln the country. 

• Executive Team: Our team of executives makes the 
campany run like a well-olled machine (also useful for 
making widgets). 

• Contact Us: Here you can find multiple methods for 
contacting us (and we realiy do care what you have to say). 

17.6. ábra 
Többszintű függő

leges navigációs 

lista létrehozása 

ess-stílusokkal 

A függőleges navigációs elemek stílusváltozatainak csak a fantáziánk szab határt- a lehe

tőségek kimeríthetetlenek. Nyugodt szívvel használhatunk színeket, margókat, kitöltést, 

háttérképeket és egyáltalán, a CSS összes lehetőségét- az így kapott eredmény pedig 

rugalmas és bármikor könnyen módosítható. Ha beírjuk a "CSS vertical navigation" 

(CSS függőleges navigáció) kifejezést egy internetes keresőbe, ezernyi példát láthatunk 

a stíluslapok használatára - és ezek illindegyike az ezen az órán megismert egyszerű 

szabályokra épül. 

Vízszintes navigációs sáv készítése CSS-kód segítségével 

Az órát a függőleges navigáció témakörével kezdtük, rnivel a lista és a navigációs elemek 

közötti átmenet így szemléletesebb volt - végeredményben a navigációs elemek tovább

ra is egy listát alkotnak, amely szemre még rnindig hasonlít valamelyest a jó öreg 

bevásárlólistára. A vízszintes navigáció megvalósításánál továbbra is listát alkalmazunk, 

de ez esetben az <ul> és a <li> elemek display jellemzőjénél nem a korábban megis

mert block, hanem az inline értéket használjuk. Ennyi az egész! 

A 17.3. példában a kiindulópontként szolgáló HTML-oldal kódját láthatjuk, amelyben 

vízszintes navigációt szeretnénk alkalmazni. Az oldalon két <d i v> elemet találhatu nk: 

az egyik a fejlécet, a másik pedig a tartalmat tárolja. A fejlécen belül további két, 

egymás mellett úszó <di v> elemet találunk- az egyikben az embléma kap helyet, 

a másikban pedig a navigációs sáv. Az utóbbiban egy listát találunk, amelyben mind 

a lista, mind az elemek a display jellemző inline értékét hordozzák. Az elemeket és 

elhelyezésüket a 17.7. ábrán láthatjuk. 
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17.3. példa Listára éptUő egyszerű vízszintes navigáció 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<he ad> 

<title>ACME Widgets LLC</title> 

<style type="text/css"> 

body { 

font: 12pt Verdana, Arial, Georgia, sans-serif; 

#header { 

width: auto; 

#logo { 

float: left; 

#nav { 

float:left; 

#nav ul { 

list-style: none; 

display: inline; 

#nav li { 

display: inline; 

#content { 

width: auto; 

float: left; 

clear: left; 

#content a { 

text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="header"> 

<div id="logo"> 

<img src="acmewidgets.jpg" alt="ACME Widgets LLC" /> 

</div> 

<div id="nav"> 

<Ul> 

<li><a href="#">About Us</a></li> 

<li><a href="#">Products</a></li> 

<li><a href="#">Support</a></li> 

<li><a href="#">Press</a></li> 

</ul> 
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</div> 

</div> 

<div id="content"> 

<P><strong>ACME Widgets LLC</strong> is the greatest widget-maker 

in all the land.</p> 

<p>Don't believe us? Read on ... <Ip> 

<Ul> 

<li><a href="#">About Us</a>: We are pretty great.</li> 

<li><a href="#">Products</a>: Our products are the best.</li> 

<li><a href="#">Support</a>: It is unlikely you will need support, 

but we provide it anyway.</li> 

<li><a href="#">Press</a>: Read what others are saying (about how 

great we are) .</li> 

</Ul> 

</div> 

</body> 

</html> 

ACME Widgets LLC is the greatest widget-maker in ali the land. 

Don't belleve us? Read on ... 

• About Us: We are pretty great. 
• Products: Our products are the best. 

.. ·f 

• Support: It ls unllkely you will need support, but we provide it anyway. 
• Press: Read what others are saying (about how great we are). 

Don• 

11.1. ábra 

Működő- bár nem igazán 

tetszetős - vízszintes 

navigációs sáv, amely egy 

sorban elhelyezkedő lista

elemekből áll 

A lista megjelenésének testreszabására e ponttól csak CSS-stílusokat használunk, 

a HTML-tartalom már elkészült. A kívánt megjelenés eléréséhez alkalmazzuk 

a következő CSS-kódot. Először is, módosítsuk a na v nevű <d i v> elem szélességét, 

határozzunk meg a számára háttérszínt és szegélyt, valamint 85 pontos felső margót 

(így az embléma aljához közel jelenik meg): 

#nav { 

float:left; 

margin: 85px Opx Opx Opx; 

width: 400px; 

background-color: #628794; 

border: lpx solid black; 
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Az <ul> elem meghatározása a margóktól és a kitöltéstől eltekintve megegyezik 

a 17.3. példában látottakkal: 

#nav ul { 
margin: Opx; 

padding: Opx; 

list-style: none; 

display: inline; 

A <li> elem esetében sincs nagy változás, rnindössze a line-height értékét állítjuk 

l. Sem-re: 

#nav li { 
display: inline; 

line-height: 1.8em; 

ACME 
lfidgets 
LLC 

About Us Products Support Press 

ACME Widgets LLC is the greatest widget-maker ln ali the land. 

l Don't belleve us? Read on ... 

• About Us: W e are pretty great. 
• Products: Our products are the best. 

=!SJ t! J 

l • '"'�"'n""""'"'''�""'"�''"-'"'"'''�'''"'""""· 
Read what others are saying (about how great we are). 

1 Done 

17.8. ábra 
Vízszintes navigációs sáv kialakítása stílusokkal 

A hivatkozások stílusai hasonlóak a függőleges navigációnál látottakhoz - a kitöltés 

értékei eltérnek, de a színek és a betűméret azonos: 

#nav ul li a:link, #nav ul li a:visited { 
font-size: lOpt; 

font-weight: bold; 

text-decoration: none; 

padding: 7px lOpx 7px lOpx; 

background-color: #628794; 

color: #ffffff; 
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#nav ul li a:hover, #nav ul li a:active { 

font-size: lOpt; 

font-weight: bold; 

text-decoration: none; 

padding: px lOpx 7px lOpx; 

background-color: #c6a648; 

color: #000000; 

E módosításokat követően az oldal a 17.8. ábrán látható alakot ölti. 

Ha a látogató a navigációs elemek fölé viszi az egérmutatót, a háttér és a szöveg színe 
ugyanúgy megváltozik, mint a függőleges navigációs menü esetében láttuk. Emellett itt 
is élhetünk a beágyazott listák használatának lehetőségével, így lenyíló menüket 
kaphatunk. Próbáljuk ki! 

Összefoglalás 
Ezen az órán megtanultuk, hogyan készíthetünk egyszerű, rendezetlen HTML-listákból 
függőleges és vízszintes navigációs sávokat. Azzal, hogy a grafikai elemek, a JavaScript, 
illetve más módszerek helyett a CSS használata mellett döntöttünk, jelentős rugalmassá
got nyertünk mind az oldal fenntartása, mind pedig a megjelenítése terén. Ráébredtünk, 
hogy az egyszerű, aláhúzott szöveges hivatkozásokból néhány ess-bejegyzéssei szegé
lyekkel körülvett, háttérszínnel rendelkező területeket hozhatunk létre, amelyeken belül 
a szöveg megjelenését is testreszabhatjuk. Mindemellett azt is megtanultuk, miként 
helyezzünk el beágyazott listákat a menükön belül. 

Kérdezz-felelek 
K: Használhatunk a navigációs menükben képeket a listák címkéiként? 
V: Igen. A képet elhelyezhetjük a listaelem HTML-szövegében, de a <li> elem 

háttérképeként is alkalmazhatjuk. A navigációs elemek stílusait pontosan úgy 
határozhatjuk meg, mint bármely más listaelemét. A rendezetlen HTML-listák és 
a CSS ala pú függőleges vagy vízszintes navigációs sávok között csak a névben 
van különbség, no meg abban, hogy az utóbbiak esetében a listát a törzsszöve
gen kívül, különleges célra használjuk. Ennek tudatában érdemes ezeknek 
a listáknak valóban különleges formázást biztosítanunk - ebbe pedig pár 
grafikai elem alkalmazása bőven belefér. 

K: Hol találhatunk további példákat a listák alkalmazási lehetőségeire? 
V: A "CSS navigation" keresőkifejezésre legutóbb mintegy 44 millió találatot 

kaptam, így hát példa van elég. Íme néhány kiindulópont: 
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• Az A ListApart CSS-stílusokkal kapcsolatos cikkei: 

http://www.alistapart.com/topics/code/ 

• CSS Listamatic a Maxdesign-tól: 

http://css.maxdesign.eom.au/listamatic/ 

• Vitaly Friedman CSS Showcase nevű oldala: 

http://www.alvit.de/css-showcase/ 

Ez a rész isméúő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthatjuk 

az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket a vála

szok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. A lisrákra épülő navigációs sávokban hány szinten ágyazhatjuk egymásba 

a listákat? 

2. "Ha a display jellemzőnek az inline értéket adjuk, vízszintes listát kapunk." 

Igaz vagy hamis? 

3. Navigációs lista készítésénél megtehetjük, hogy az a elemválasztó mind a négy 

álosztályának ugyanazokat az értékeket adjuk? 

Válaszok 

1. A listák elméletileg akármilyen mélységben egymásba ágyazhatók, a használha

tóság szempontjai miatt azonban van egy ésszerű határ erre nézve. Többnyire 

három szintig szokás elmenni - egyébként kusza szerkezetű webhelyhez jutunk, 

vagy a kelleténél több választási lehetőség elé állítjuk a látogatókat. 

2. Igaz, amennyiben a stíluslapon mind az ul, mind a li elemválaszták esetében 

beállítjuk a display jellemzőt. 

3. Természetesen megtehetjük, de ezzel azt kockáztatjuk, hogy a gyönyörű 

menüinkről senki nem veszi észre, hogy itt valóban menükről van szó (hiszen 

az egérműveletek semmilyen képi visszajelzést nem adnak). 
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Gyakorlatok 

• A többszintű függőleges listáknál bemutatott módszerek alkalmazásával hozzunk 

létre alárendelt navigációs elemeket a fejezet végén készített függőleges listához. 
• Tanulmányozzuk különféle webhelyek CSS alapú navigációs megoldásait, és ke

ressünk ügyes fogásokat A böngésző "Oldal forrása" parancsával vizsgáljuk meg 

a kódot, és próbáljuk megvalósítani a látottakat a saját weboldalainkon. 



18. ÓRA 

Szövegmódosítás egérműveletekkel 
A lecke tartalma: 

• Lebegő leírások létrehozása CSS-stílusokkal 
• További váltászöveg megjelenitése CSS-stílusok segítségével 
• Az események elérése 
• A <div> elemek megjelenésének megváltoztatása az onclick esemény 

segítségével 

Könyvünk eddigi részében láthattunk már példákat arra, hogy az egérműveletek mi

ként változtathatják meg a szövegek megjelenítését. A legegyszerubb példa talán az, 

amikor az <a> hivatkozás hover álosztályának stílusait úgy határozzuk meg, hogy 

a szöveg eltérő színnel jelenjen meg, amikor az egérmutató a hivatkozás fölé ér. 

Az előző órán megtanultuk, hogyan változtathatja meg ahover álosztály egy <li> 

elem hátterének és szövegének színét. 

Ezen az órán két módszert is tanulunk az egérműveletek és a CSS-stílusok együttes 

használatára: szöveget jelenítünk meg, amikor az egérmutató egy felületi elem fölé 

kerül, valamint egérkattintás hatására megváltoztatjuk egy tárolóelem színét. Ezek 

a lehetőségek önmagukban is hasznosak lehetnek, de ami még fontosabb, hogy jó 

kiindulópontot adnak azokhoz az összetett műveletekhez, amelyekre a webfejlesztés 

során később szükségünk lehet. 
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lebegő leírások létrehozása CSS segítségével 

A lebegő leírás (tooltip) a grafikus felületnek - legyen programé vagy webhelyé - egy 

olyan eleme, amely bővebb tájékoztatást ad, ha az egérmutatót egy adott elem fölé 

visszük. A 18.1. ábrán egy ilyen lebegő leírást láthatunk működés közben: az egérmutató 

a "HTML
" 

hivatkozás felett áll, a lebegő leírás pedig a "HTML" szöveget jeleniti meg egy 

kis szövegmezóben. Ez esetben a leírás szövegét az <a> elem tit le jellemzője adja. 

• OoWd> 

• Espai'iol 
• Frany1111 
• t!i!Oi 
• h111no 
··
• B*ll 
. -· 
• P)'CctOMi 
• Svens.ka 

18.1. ábra 

Examples 

Demonstrations of tooltip usage are prevalent on Web page.s Many graphical Web bfowsers 
disp4ay the �it l� attribute of an element as a toott1p when a user hovers the mouse 

cursor eMu that element. in such a ou should be able to haver <Mar Wikipedia 

images and hyperlinks and see a to HTML ar Some browsers notably Microsoft's Intemet 
Explorer, will al so display the alt attnbute of an 1mage as a tooltip 1n the same manner, if a 

d t le attribute IS also specified, rt will ovemde the alt attnbute for tooltip content 

Wrth the release of M1crosoft's Intemet Explorer 8 alt no Ionger displays a toottip. and 

ci tll! 1s now used mstead 

Name 

Why 1s th1s named Toolt1p? How 1s th1s related 10 tools? Originalty this term comes from okjer 

M1crosofl. applkabons Oike M•crosoft Word 95), wtuch had a Toolbar where movmg the mouse 

over the buttons (the Toolbar Jtons) displayed these Toottips, a short description of the 

funct1on of the tool 1n the Toolbar Nowadays these Tooltips are used ewrywhere. not only on 

Toolbars 

See also lediti 

• Toolbar 

Egyszerű lebegő leírás működés közben 

A lebegő leírás megjelerútését a böngésző intézi, így ennek mikéntjébe webprogramo

zóként nem szálhatunk bele. Arra viszont lehetőséget kapunk, hogy némi CSS-kóddal 

és a korábban tanultak alkalmazásával létrehozzuk a saját lebegő leírásainkat 

A 18.1. példában egy olyan weboldal rajzolódik ki előttünk, stíluslap-bejegyzésekkel, 

valamint szövegek és képek HTML-kódjával -, amelyben az egyik hivatkozás egyéni 

lebegő leírást jelenít meg. 

Vegyük észre, hogy a szövegben található első hivatkozáshoz tartozik egy osztály, 

amelynek a neve tip- ez a név különbözteti meg a hivatkozásunkat a társaitól, 

amelyek nem rendelkeznek lebegő leírássaL Mivel azonban itt a class, nem pedig 

az id értékét határoztuk meg, a nevet használhatjuk az oldal többi hivatkozásánál is. 
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18.1. példa Egyszerű lebegő leírás létrehozása CSS-stílusokka/ 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11. dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Steptoe Butte</title> 

<style type="text/css"> 

a { 

text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

a.tip { 

position:relative; 

z-index: 24; 

a.tip:hover 

z-index: 25; 

a.tip span { 

display: none; 

a.tip:hover span { 

font-weight: normal; 

display: block; 

position: absolute; 

top: 20px; 

left: 25px; 

width: 150px; 

padding: 3px; 

border:1px solid #OOO; 

background-color:#ddd; 

color:#OOO; 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Steptoe Butte</h1> 

<P><img src="steptoebutte.jpg" alt="View from Steptoe Butte" 

style="float:left;margin-right:12px;margin-bottom:6px;border:lpx 

solid #000" />Steptoe Butte is a quartzite island jutting out of the 

silty loess of the <a class="tip" 

href="http://en.wikipedia.org/wiki/Palouse">Palouse <span>Learn more 

about the Palouse!</span></a> hills in Whitman County, Washington. The 

rock that forms the butte is over 400 million years old, in contrast 

with the 15-7 million year old 

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_River">Columbia River</a> 

basalts that underlie the rest of the Palouse (such "islands" of 

ancient rock have come to be called buttes, a butte being defined as 

a small hill with a flat top, whose width at top does not exceed its 

height) .</p> 
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<p>A hotel built by Cashup Davis stood atop Steptoe Butte from 1888 to 

1908, burning down several years after it closed. In 1946, Virgil 

McCroskey donated 120 acres (0.49 km2) of land to form Steptoe Butte 

State Park, which was later increased to over 150 acres (0.61 km2). 

Steptoe Butte is currently recognized as a National Natural Landmark 

because of its unique geological value. It is named in honor of 

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colonel_Edward_Steptoe">Colonel 

Edward Steptoe</a>.</p> 

<p>Elevation: 3,612 feet (1,101 m), approximately 1,000 feet (300m) 

above the surrounding countryside.</p> 

<P><em>Text from 

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steptoe_Butte">Wikipedia</a>, 

photo by the author.</em></p> 

</body> 

</html> 

A tip osztály meghatározza a position és a z-index stílusokat. A position relative 

értéke biztosítja, hogy az elem az eredeti környezetében jelenjen meg a szövegben, 

a z-index értékének beállításával pedig azt érhetjük el, hogy a hivatkozás szövege 

a nagyobb z-index értékkel rendelkező elemek alatt maradjon. A tip osztályt alkalma

zó hivatkozások esetében például a haver állapot magasabb z-index értéket takar. 

A következő két stílus az alkalmazott <span> elemekhez köthető. Az <a> elem belsejé

ben található <span> elemen belüli szöveg nem jelenik meg mindaddig, amíg meg 

nem jelenítjük a lebegő leírást az egérmutatót a hivatkozás fölé helyezve. Vegyük 

szemügyre az alábbi hivatkozást: 

<a class="tip" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Palouse">Palouse 

<span>Learn more about the Palouse!</span></a> 

+ . 

Steptoe Butte 

�----""'!!"'!JJ!II- Steptoc Butte is a quam;te island juttmg out af Ibe silly loess aftbe 

P ase hiDs ill Whilman Couoty, Washingtoo_ Th< rock that fonns 

L�am more abou! the old. in coolrast with tbc: lS-7 

' Palousel er ba.sa1ts that undertie the rest oftbe 
aldtJ,,ffiiJCr"..,l!!r'onr.,b rock: have come to be caBed 

buttes, a butte beiiig ddined as a smal bill witb a !lat top, whos< 
\\-KIIh al top does not ==!óts �). 

A hotd built by Casbup D"' is stood atop Steptoc buttettom 1888 
to 1908, bw1liDg clowu S<Venl y<ars afte< ;, dos<d !n 1946, Vrgi 

McCroskcy clooated UO acres (0.49 km2) af land to form Steptoc Butte State PaJk, wbic:h was late�eillaeased 
to over 150 acres (0.61 km2). Steptoe BIOte is currenily recogniw:l as a Nabooal Nillond landmark becaose af 
ils mique gecicgical \-alue. It is oamed. in booor ofColoael Edward Steptoe. 

&� 3,612 feet(1,101 m), approxillsalely 1,000 feet (300m) above Ibe surrouodillg cClllDlrySK!e. 

T az from Jl'ikip<dia, photo by the author. 

httvJ/en.wibpedit�.orglwikVPalouse 

18.2. ábra 

Ha az egérmutatóval 

az oldal első hivatkozása 

fölé megyünk, egyéni 

lebegő leírást kapunk 
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Első pillantásra úgy tűnik, hogy ennek a HTML-kódnak a "Palouse Learn more about 

the Palouse!
" 

szöveget kellene megjelenítenie. A "Learn more about the Palouse!" 

szövegrészlet azonban a <span> elemen belül áll, amelynek a stílusát úgy határoztuk 

meg, hogy csak akkor jelenjen meg a képernyőn, ha az egérmutató a valódi hivatkozás 

("Palouse
"

) fölé ér. Az eredményt a 18.2. ábrán láthatjuk. 

A "Learn more about the Palouse!
" 

szöveg a <span> elemen belül kap helyet a HTML

kódban, a stílusát azonban a stíluslap határozza meg. A hatásért egészen pontosan 

az a. t ip: hov er span kijelölő felel, amely egy 150 képpont széles téglalapot hoz létre, 

szürke háttérrel és fekete szegéllyel. A téglalap szülőjétől lefelé 20, jobbra pedig 

25 képponttal eitolva jelenik meg. Az eredmény nem más, mint egy lebegő leírás. 

Egyéb szövegrészletek megjelenítésa 

CSS-kód segítségével 

A lebegő leírások szerepe viszonylag behatárolt: egy szöveges "tipp" megjelenítése egy 

adott hivatkozás mellett. A megjelenítésük médszerét azonban más területen is használ

hatjuk - a CSS-stílusok segítségével az egérműveletek függvényében rejtett szövegeket 

jeleníthetünk meg az oldal különböző részein. Vegyük példaként a 17. órán megismert 

ACME Widgets LLC kezdőoldalát, mégpedig azt, amelyiken a vízszintes navigációs sávot 

alkalmaztuk. A 17.1. példa módszereit használva megjeleníthetünk némi tájékoztatást 

a menü felett, arnikor a felhasználó a nagyobb részek hivatkozásai fölé helyezi az egér

mutatót. A 18.3. ábra ezek egyikét mutatja működés közben. A megjelenítés érdekében 

visszaszereztünk némi területet a navigációs sáv felett és az embléma mellett. 

� :LJ fii�//C:/Usen/JM/Oeskt:opls:�ms_htmlai/Be_doa/17/hovertei..html 

ACME 
Widqet 

5 It ls untikety you will need support, but we provide it 
LLC anyway. 

About Us ProducÍs � Presc.> 

li 
ACME Widgets LLC ls the greatest widget-maker in ali the land. 

Don't belleve us? Read on ... 

• About Us: We are pretty great. 
• Products: Our products are the best. 
• Support: It ls unllkely you will need support, but we provide it anyway. 
• Press: Read what others are saying (about how great we are). 

Fii�//C:/IJsen/JM/Des.kt:op/wrru_htmkn/Be_docs/17/hoverlext..htm� 

18.3. ábra 
Egyéni szöveg egy másik 

felületi elem felett, amely 

csak az egérmutató 

hatására válik láthatóvá 
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A 18.1. példához képest mindössze annyit változtattunk a CSS-kádon, hogy beillesztettük 

az alábbi négy stílust. Ugyanazt teszik, mint a tip osztály stílusai, csak a megjelenítésben 

térnek el az ott látottaktól: 

a.rnore ( 

position:relative; 

z-index: 24; 

a.rnore:hover ( 

z-index:25; 

a.rnore span 

display: none; 

a.rnore:hover span 

font-weight: bold; 

display: black; 

position: absolute; 

top: -35px; 

width: 400px; 

padding: 3px; 

color:#ffOOOO; 

line-height: lern; 

A top tulajdonság -25px értéke a beágyazott <span> elem tartalmát 25 képponttal 

a szülőelem bal felső sarka fölé helyezi, ellentétben az előző példával, ahol 20 kép

ponttal alá tettük. A HTML-kód módosításai hasonlóak az előzőekben látottakhoz: 

az egérmutató hatására megjelenő szöveget itt is az <a> hivatkozásan belüli <span> 

elemben rejtettük el: 

<Ul> 

<li><a class="rnore" href="#">About Us <span>We are pretty 

great.</span></a></li> 

<li><a class="rnore" href="fi">Products <span>Our products are 

the best.</span></a></li> 

<li><a class="rnore" href="#">Support <span>It is unlikely you 

will need support, but we provide it anyway.</span></a></li> 

<li><a class="rnore" href="#">Press <span>Read what others are 

saying (about how great we are) .</span></a></li> 

</ul> 

Az itt megismert eljárások alkalmazásával tetszőleges szöveget megjeleníthetünk 

az oldal bármely pontján, amikor a felhasználó az egérmutatót egy <a> hivatkozás fölé 

viszi. A következőkben megismerkedünk az eseményekkel, és láthatjuk majd, hogy 

némi JavaScript-kód segítségével még komolyabb eredmény születhet az egérműveletek 

és a CSS együttműködésébőL 
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Események elérése 

A felhasználó műveletei, mint a billentyűleütés vagy az egérkattintás, mind-mind 

események. Ha pedig egy parancskód egy eseményre válaszu! valamilyen műveletet 

végez, eseménykezelésrö1 beszélünk. Az eseménykezelő paraocskódok és a weboldalunk 

elemeinek összekapcsolására különleges jellemzők állnak a rendelkezésünkre. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány fontosabb eseményjellemzőt, amelyeknek az is

merete hasznos lehet a JavaScript-parancskódok írása során. Emellett azt is elárul juk, 

hogy az események bekövetkezése milyen kapcsolatban áll az oldal egyes elemeivel. 

• onload- A böngésző betölti az elemet. 
• orrkeydown - A felhasználó lenyom egy billentyűt. 
• onkeyup -A felhasználó felenged egy billentyűt. 
• onclick- A felhasználó egy elemre kattint a bal egérgombbal. 
• ondblclick- A felhasználó duplán kattint egy elemre a bal egérgombbal. 
• onmousedown- A felhasználó lenyomja valamelyik egérgombot, miközben 

az egérmutató egy adott elem felett áll. 
• onmouseup- A felhasználó felengedi valamelyik egérgombot, miközben 

az egérmutató egy adott elem felett áll. 
• onmouseover- A felhasználó az elem határain belülre viszi az egérmutatót. 
• onmousemove- A felhasználó az elem határain belül mozgatja az egérmutatót. 
• onmouseout- A felhasználó az elem határain kívülre viszi az egérmutatót. 

Láthatjuk, hogy az eseményjellemzők olyan gyakran előforduló felhasználói műveleteket 

jeleznek, mint az egérkattintás és a billentyűleütés. Az eseményekhezJavaScript-kódokat 

kapcsoll1atunk; ehhez nem kell mást tennünk, mint hozzárendelni a kódot az esemény

jellemzőhöz, valahogy így: 

<hl onclick="this.style.color = 'red' ;">l turn red when clicked.</hl> 

A fenti példában a JavaScript-kódot egy <hl> elem onclick eseményjellemzőjéhez 

rendeltük, ami azt jelenti, hogy a kód akkor indul el, ha a felhasználó a bal egérgomb

bal a szövegre kattint. A kód ennek hatására a szöveg színét vörösre változtatja. 

Az addig statikus szöveg így érzékennyé válik a felhasználói műveletekre, hiszen egy 

kattintásra megváltoztatja a színét. Ez az egyszerű példa jól mutatja, hogyan működhet

nek együtt az ügyféloldali paraocskódok a böngészővel. 

A következőkben megmutatjuk, miként módosíthatjuk egy <d i v> elem megjelenését 

az eseménykezelés segítségéve!. A célunk egy olyan <div> elem létrehozása, amely 

egérkattintásra eltűnik, illetve megjelenik. 
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< div> elem megjelenésének módosítása 
az onclick esemény segítségével 

Az onclick eseménnyel mindenféle műveletet kiválthatunk-tudjuk persze, hogy egy 

űrlap Submit gombjára kattintva elküldhetjük a felvett adatokat, de az egérkattintást el is 

foghatjuk, és így sokkal gazdagabb szerepet adhatunk neki az oldalunk működésében. 

A következő példában láthatjuk, miként alkalmazhatjuk az onclick eseményt egy 

<d i v> elem tartalmának elrejtésére, illetve megjelenítésére. A 18.1. példa szöveges és 

képi elemeire építve bemutatjuk, hogyan jeleníthetünk meg korábban elrejtett adatokat, 

amennyiben a felhasználó egy szövegrészletre kattint. A "szövegrészlet" kifejezés nem 

pongyola szóhasználat, ugyanis szigorúan véve itt nem hivatkozásról van szó. Igaz, 

hogy annak néz ki, és úgy is viselkedik, de nem egy <a> elemen belül áll a kódban. 

A 18.2. példában az oldal teljes kódját láthatjuk, a 18.4. ábrán pedig megszemlélhetjük, 

hogyan jelenik meg betöltés után a böngészőablakban. 

18.2. példa Tartalom elrejtése és megjelenuése az oneitek eseménnyel 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll. dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Steptoe Butte</title> 

<style type="text/css"> 

a { 

text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

color: #7a7abf; 

#hide_e { 

display: none; 

#elevation { 

display: none; 

#hide_p { 

display: none; 

#photos { 

display: none; 

#show_e { 

display: block; 

#show_p { 

display: block; 



.fakelink { 

cursor:pointer; 

text-decoration: none; 

font-weight: bold; 

color: #E03A3E; 

</style> 

</head> 

<body> 

<hl>Steptoe Butte</hl> 
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<P><img src="steptoebutte.jpg" alt="View from Steptoe Butte" 

style="float:left;margin-right:l2px;margin-bottom:6px;border:lpx 

solid #000" />Steptoe Butte is a quartzite island jutting out of the 

silty loess of the <a class="tip" 

href="http://en.wikipedia.org/wiki/Palouse">Palouse <span>Learn more 

about the Palouse!</span></a> hills in Whitman County, Washington. The 

rock that forms the butte is over 400 million years old, in contrast 

with the 15-7 million year old 

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_River">Columbia 

River</a> 

basalts that underlie the rest of the Palouse (such "islands" of 

ancient rock have come to be called buttes, a butte being defined as 

a small hill with a flat top, whose width at top does not exceed its 

height) .</p> 

<p>A hotel built by Cashup Davis stood atop Steptoe Butte from 1888 to 

1908, burning down several years after it closed. In 1946, Virgil 

McCroskey donated 120 acres (0.49 km2) of land to form Steptoe Butte 

State Park, which was later increased to over 150 acres (0.61 km2). 

Steptoe Butte is currently recognized as a National Natural Landmark 

because of its unique geological value. It is named in honor of 

<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colonel_Edward_Steptoe">Colonel 

Edward Steptoe</a>.</p> 

<div class="fakelink" 

id="show_e" 

onclick="this.style.display='none'; 

document.getElementByid('hide_e') .style.display='block'; 

document.getElementByid('elevation') .style.display='inline'; 

">&raquo; Show Elevation</div> 

<div class="fakelink" 

id="hide_e" 

onclick="this.style.display='none'; 

document.getElementByid('show_e') .style.display='block'; 

document.getElementByid('elevation') .style.display='none'; 

">&raquo; Hide Elevation</div> 

<div id="elevation">3,612 feet (1,101 m), approximately 1,000 feet 

(300 m) above the surrounding countryside.</div> 

<div class="fakelink" 

id="show_p" 

onclick="this.style.display='none'; 

document.getElementByld('hide_p') .style.display='block'; 

document.getElementByid('photos') .style.display='inline'; 

">&raquo; Show Photos from the Top of Steptoe Butte</div> 
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cdiv class="fakelink" 

id="hide_p" 

onclick="this.style.display='none'; 

document.getElementByid('show_p') .style.display='block'; 

document.getElementByid('photos') .style.display='none'; 

">&raquo; Hide Photos from the Top of Steptoe Buttec/div> 

cdiv id="photos"><img src="steptoe_sml.jpg" alt="View from 

'- Steptoe Butte" 

style="margin-right: 12px; border: lpx solid #000" />cimg 

src="steptoe_sm2.jpg" alt="View from Steptoe Butte" 

style="margin-right: 12px; border: lpx solid #000" />cimg 

src="steptoe_sm3.jpg" alt="View from Steptoe Butte" 

• style="margin-right: 

12px; border: lpx solid #000" /></div> 

cp><em>Text from 

ca href="http://en.wikipedia.org/wiki/Steptoe_Butte">Wikipediac/a>, 

photos by the author.c/em></p> 

e/body> 

c/html> 

• Strptoe Butt!: • Monlla fireto. 

. c 

Steptoe Butte 

http://-.yourdomim.com/ondiclc.html -+ .  

Steptoe Butte is a quartzite isiand jutting out of the sil!y loess of the 
Paloase bi11s io Whitman County, Washington. The rock that fonns tbc: 
hutte is 0'\'cr 400 millioo years old. in contrast witb � 15-7 miDion year 
old Columbi> Rn--.b..W tha! undertie therest oftbe Palouse (such 
•islands• of aocienr. rock have come to be caDed buttes. a bone being 
dcfioed as a smaD ht1 "itb a fiat top, "-hose widtb at. top does oot exceed 
its beigbr). 

A hotel built by Cashup D"' is stood atop Sr.ptoe hutte &om 1888 to 
1908. lumog down se.=-1 years after it closed. ln 19-16, v.gil 

MeGroskey dooared 120 acres (0.491an2) ofland to foon Steptoe Butte State Park. which was later iocreased to 
oo.·er 150 acres (0.61 km2). Steptoc Butte is currcndy recogoized as a National Natural Landmark becaust ofits 
� geoiogic.al ,;due_ h is oamed. in booor ofColoae-1 Ich\ ard Steptoe . 

.,. Slto,_ [ �atioa 
.,. Show PIMos from the Top of Steptoe Butre 

Tatfrom rJI�dio, photo by the aurhor. 

Don• 

18.4. ábra 

A 18.2. példa oldalának kezdeti megjelenése. Vegyük észre, hogy az egérmutató kézzé változik 

a piros szövegfelett, jóllehet az nem <a> elembeli hivatkozás 
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Először vizsgáljuk meg a stíluslap hat bejegyzését. Az első egyszerűen azoknak 

a hivatkozásoknak a stílusát határozza meg, amelyek egy <a>< l a> címkepáran belül 

helyezkednek el - ezek a hivatkozások félkövér, aláhúzott, kék színű feliratok lesznek. 

Ilyen hivatkozásokat találhatunk a 18.4. ábra két bekezdésében (valamint az oldal alján 

látható sorban). 

A következő négy bejegyzés meghatározott azonosírókra vonatkozik, amelyek eszerint 

az oldal betöltésekor láthatatlanok (display: none) . A következő két azonosítónál 

a display: block beállítás szerepel-igazából ezt meg sem kellett volna adnunk, 

ugyanis ez az alapértelmezés. A stíluslapon azért tüntettük fel mégis, hogy jól érzékelhe

tő legyen a különbség. Ha összeszámoljuk a 18.1. példa <d i v> elemeit, hatot találunk: 

az oldal betöltésekor négy láthatatlan, kettő látható. 

Példánkban azt szeretnénk elérni, hogy a két azonosító display értéke megváltozzon, 

ha egy másik azonosítóhoz tartozó elemre kattintunk. Először azonban arra van 

szükségünk, hogy a felhasználó egyáltalán észrevegye, hogy az adott szövegrészletre 

kattintl1at- ezt rendszerint az egérmutató változása jelzi. Figyeljük meg a 18.4. ábrán, 

hogy az egérmutató kis kézzé alakul át a szóban forgó hivatkozás felett. 

Ezt a hatást úgy érhetjük el, ha meghatározunk egy osztályt az adott szövegrészlet 

számára- osztályunk a fakelink nevet kapja, a hozzá tartozó kód pedig itt látl1ató: 

<div class="fakelink" 

id="show_e" 

onclick="this.style.display='none'; 

document.getElementByid('hide_e') .style.display='block'; 

document.getElementByid( 'elevation') .style.display='inline'; 

">&raquo; Show Elevation</div> 

A fakelink osztály biztosítja, hogy a szöveg aláhúzás nélkül, félkövéren és vörös 

színnel jelenjen meg, a cursor: pointer beállítás pedig úgy változtatja meg az egér

mutatót, hogy a felhasználó úgy érezze, egy <a>< l a> címkepáran belüli hivatkozást 

lát. Az igazán izgalmas dolgok azonban akkor kezdődnek, amikor összekapcsoljuk 

az onclick jellemzőt egy <div> elemmel. A fenti kódban az onclick jellemző értéke 

egy parancssorozat, amely módosítja a CSS-elemek aktuális értékeit. 

Nézzük meg, milyen parancsokról is van szó: 

this.style.display='none'; 

document.getElementByid('hide_e') .style.display='block'; 

document.getElementByid('elevation') .style.display='inline'; 

A fentiekben különféle JavaScript-tagfüggvényeket látunk, amelyek egyes elemek 

megváltoztatására szolgálnak. Bővebben majd a 21. órán ismerkedhetünk meg velük, 

jóllehet a JavaScript a maga teljességében túlmutat könyvünk keretein. Mindazonáltal 

a gondolatmenet követése nem okozhat nehézséget 
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Az első sorban található this kulcsszó magára az elemre utal, más szóval a show_e 

azonosítóval jelölt <di v> elemre. A style kulcsszó a stílusobjektumot adja meg, amely 

tartalmazza az összes, az elemhez rendelt CSS-stílust. Esetünkben a display stílus 

a legérdekesebb, nem véletlen hát, hogy a this. style. display jelentése "a show_e 

azonosító display stílusa". A kódban pedig arról gondoskodunk, hogy ha a felhasználó 

a szövegre kattint, a display értékét none-ra állítsuk. 

Ez azonban még nem minden, hiszen az onclick jellemzón belül három műveletet 

találunk. A másik kettő a document. getElementByiD ( )  függvényhívással indul, ahol 

a zárójelben meghatározott azonosítókat tüntetünk fel. Azért kényszerülünk ennek 

a függvénynek a használatára, mert a második és harmadik műveletben nem a szülő

elem display tulajdonságának az értékét állítjuk be. A kódból kitűnik, hogy itt 

a hide_e és az elevation azonosírókról van szó. Mindezek után összefoglalhatjuk, 

mi történik, ha a felhasználó a jelenleg látható, show_e nevű <d i v> elemre kattint: 

• A show_e <d i v> láthatatlanná válik. 
• A hide_e <div> láthatóvá válik, és black stílussal jelenik meg. 
• Az elevation <di v> láthatóvá válik, és inline stílussal jelenik meg. 

A műveletek eredményét a 18.5. ábrán figyelhetjük meg. 

Steptoe Butte 

�----��-·· Steptoe Butte is a quartzite islandjutting out of the� loess of the 

Paloase billsin Whitman County, Washington. The rock that forms the 

butte is over 400 mi!ioo yeom old. in contrast with the 15� 7 million year 

old Cohunb;. Rn·e. basails that und<rlie the rest of the Palouse {such 

•islands• of ancieot rock hm't come to be caBed buttes, a hutte bOng 
ddined as a smaD. bill \\itb a fiat top, wbose width at top � oot aceed 

.. height). 

A botd Iruolt by � D"is stood atop Steptoe butte from 1888 to 

1908, burniog down several years after it closed. ln 1946, v�gjl 

McCroskey donated 120 acres (0 .49 km2) of land to form Steptoe Butte State Park. "'iDcb was later Meased to 

0\<er 150 acres (0.61 kml). Steptoe Butte is currendy rec.ognized as a National Naturallandmark bccause of its 

unique geok>gicaJ value. It isoamedin booor of Colooel Edw.ard Steptoe. 

• Hide Elentioa 

3,612 feet {1,101 m), opproximatdy 1,000 feet (300m) ahov• the rurroun<ting countrys;de. 

,. Sk o w Ph ot os from tlae T op of Steptoe Butte 

Tarfrom 1J'i.kÍjn>dia, photo by the author. 

Don o 

18.5. ábra 

A Show Elevation elemre kattintva az aktuális és egyéb <div> elemek stílusa az onclick 

jellemzőben megadott parancsok szerint változik 
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A 18.2. példában láthatunk egy másik, <d i v> elemekből álló csoportot is, amely 

a további képek láthatóságát szabályozza. Ezekre az előbbiekben bemutatott onclick 

műveletek nincsenek hatással. Vagyis, akár a Show Elevation, akár a Hide Elevation 

lehetőségre kattintunk, a fotókhoz kapcsolódó <d i v> elemek nem változnak. 

Lehetőségünk van tehát arra, hogy megjelenítsük a magasságot (e!evation), a fotókat 

azonban nem (lásd a 18.5. ábrát); a fotókat igen, de a magasságot nem; vagy pedig 

mind a fotókat, mind a magasságot (lásd a 18.6. ábrát). 

� http://www.yourdomain.com/ondick.html 

Steptoe Butte 

Steptoe Butt• is a �e isiond jutting out of the sity loess of the 

Palooso balls iD Whitman Couoty, Wosbingtoo. The rock tbill fonns the 

botte is over 400 mill:ioa years old, in contrast 'vith !he 15-7 million year 
old Colwnbia Rinr basalt3 tbill mdcdie the rost of the Palouse (such 

•isla:nds• ofancieot rock �:tal-e coo:te to be caled buttes. a butte being 
ddioed as a smal hiD wé a fiat top, "'rose width at top does oot 

exceed ils h<igbl). 

A bold built by Caslmp 00\is stood atop Steptoe butte from 1888 to 

1908, b..ning down..,...". yean oll .. it elosed ln 1946, v ..p 
McCroskey donated 120 ..:res (0. 49 km2) of land to foon Steptoe Butte Slat• Padc, wbich was laler iDeroased to 
"'"" l SO aa.s (0.61 km2). Steptoe Butte is curroody rocogniz•d as a Natiooal N ann! Landmarl< because of ils 
uoique geo&ogicaJ value. It is namedin boncx af Coloa.el E chrard Steptoe 

• Hide Elen11tioa 

3,612 feet (1,1 O l m). approximatdY 1.000 feet (300m) ahov. the surroundiDg coootrysido. 
Batte 

T at from rr .xiJ><tliD. photo by the author. 

Done 

18.6. ábra 
Az oldal, miután a Show Elevation és a Show Photos from the Top of Steptoe Butte lehetősé
gekre kattintottunk 

Ezzel a rövidke példával csak érzékelterni akartuk, micsoda lehetőségek tárulnak fel 

előttünk, ha megtanuljuk összekapcsolni a CSS-stílusok módosítását az eseményekkeL 

Ennek a fegyvertárnak a birtokában olyan weboldalakat készíthetünk, amelyek 

stíluslapjainak elemeit a felhasznáJók módosíthatják, sőt akár egész más stíluslapot is 

használatba vehetnek, szövegrészleteket helyezhetnek át, kvízjátékokban vehetnek 

részt, űrlapokat tölthetnek ki, és még sorolhatnánk a tengernyi lehetőséget. 
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Összefoglalás 
Ezen az órán megtanultuk, hogyan befolyásolhatják az egérműveletek a szövegrészletek 
megjelenítését. Az első két részben ezek a műveletek az <a> elem hover álosztályának 
stílusaihoz kapcsolódtak, később pedig megismerkedtünk a különböző felhasználói 
tevékenységeket leíró eseményekkel is. Példánkban az onclick eseményt használtuk, 
de felsoroltuk a további lehetséges eseményeket is, amilyen például az onload vagy 
az onrnouseover. 

A kódban egyetlen igazi újdonságot ismerhettünk meg, nevezetesen a cursor tulaj
donságot. A pointer értéket hozzárendelve jelezni tudtuk a felhasználóknak, hogy 
az adott szövegrészlet valójában hivatkozásként viselkedik, jóllehet nem a megszakott 
<a>< 1 a> címkék között tüntettük fel a kódban. 

Kérdezz-felelek 
K: Az órán bemutatott egyes események kísértetiesen hasonlítanak az <a> elem 

álosztályaira. Miben áll mégis a különhség? 

V: Való igaz, hogy az onrnousedown esemény igencsak ernlékeztet az aktív állapotra, 
az onrnouseup és az onrnouseover pedig a Jelette lebegés" (haver) állapotra. 
Tem ismeretes olyan szabály, amely megmondaná, hogy rnikor melyiket használ

juk, az azonban ésszerűnek tűnik, hogy ha egyébként semmi okunk az <a> elem 
alkalmazására, akkor ne fáradjunk az álosztályokkal, és inkább forduljunk 
az eseményekhez. 

K: A szövegek mellett más elemeken, például képeken is elfoghatjuk az egér-, illetve 

billentyűeseményeket? 

V: Igen, a szövegekhez hasonlóan a képeken is észlelhetjük a kattintást, illetve 
az egérmutató helyzetét Fontos tudnunk azonban, hogy más multimédia-objek
tumok, például a YouTube-videók vagy a Flash-fájlok, nem képesek ilyen 
viselkedésre, illetve más prograrnak segítségéve!, eltérő módon értelmezik 
a billentyűzetről és az egértől származó bemenetet Így ha például egy weboldal 
szerkezetébe ágyazott YouTube-videóra kattintunk, a YouTube-lejátszóval 
lépünk kapcsolatba, nem pedig az azt befogadó oldallal- a műveletet tehát 
nem foghatjuk el az itt megismert módon. 

Ismétlés 
Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít
hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 
a válaszok ellenőrzése előtt. 
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Ismétlő kérdések 

1. Mi történik, ha a top tulajdonságnak negatív értéket adunk? 

2. Melyik eseményt használhatjuk, ha akkor szeretnénk valamit módosítani, amikor 

a felhasználó az egérmutatót az adott elem határain kívülre húzza? 

3. Vajon mire következtethetünk abból, ha egy stíluslapon a cursor: crosshair 

kódot találjuk? 

Válaszok 

1. A top negatív értékének hatására a tartalom a szülőelem bal felső sarka fölé 

kerül (nem pedig alá). 

2. Az orunouseout eseményt. 

3. A kód egy nagy pluszjellé (vagy szálkeresztté) alakítja az egérmutatót. Arra 

azonban nehéz választ adni, hogy mi értelme ennek a kódnak, ugyanis ezt 

az alakot meglehetősen ritkán használják. A felhasználó tehát töprengeni kezd, 

hogy vajon milyen célt szolgál ez a változás, és tapasztalatok híján jó eséllyel 

kételyek maradnak benne. 

Gyakorlatok 

• Készítsünk egy oldalt lebegő leírásokkal, amelyek a megjelenítési sablonunknak 

megfelelő színeket és egyéb stílusokat használnak. 
• Adjunk további parancsokat a 18.2. példa onclick jellemzőihez úgy, hogy 

egyszerre csak egy <div> elem (vagy a magasság, vagy a fotók) legyen látható. 



19. ÓRA 

Rögzített és folyékony 

elrendezések létrehozása 

A lecke tartalma: 

• A rögzített elrendezések működése 
• A folyékony elrendezések működése 
• Rögzített-folyékony kevert elrendezés létrehozása 

Könyvünk nagyobb részében a webes tartalom stílusának meghatározásával foglalkoz
tunk, így beállítottuk a betűrnéretet és -színt, a képek megjelenítését, tömbelemeket és 
listákat használtunk, és még megannyi más eszközt. Most azonban kissé távolabbról 
tekintünk a weboldalaink szerkezetére. Általánosságban véve kétféle- rögzített (fixed) 
és folyékony Cliquid) - elrendezés ismeretes, jóllehet létezik a kettő egyvelege is, 
amelyben egyes elemek rögzítettek, mások viszont folyékonyak. 

Ezen az órán először az említett kétféle elrendezés jellemzőivel foglalkozunk, és meg
tekintünk néhány példát a használatukra, az óra végén pedig bemutatunk egy egyszerű 
sablont, amely egyesíti a két elrendezés lehetőségeit. A döntés végeredményben a mi 
kezünkben van - ha követjük a HTML- és CSS-szabványokat, nagyot nem tévedhetünk 
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Önálló feladat 

Keressünk tetszetős elrendezéseket! 

A folyékony elrendezések valóságos kincsesbányájára bukkanhatunk a Wordpress 
Th eme Gallery-ben (h t tp: l/ wordpress. org l ex t end/ themes /). A WordPress eredeti
leg webnaplómotornak készült, de egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, mint általá
nos webhelykezelő eszköz. A galériában több száz rögzített és folyékony elrendezést 
találhatunk, amelyek legalábbis jó iránymutatást adhatnak a munkánkhoz. Ha könyvünk 
feladatai körében nem is kellett WordPress-webnaplóval dolgoznunk, a sablongaléria 
nagyszerű hely arra, hogy felfedező útra induljunk az oldal-elrendezések világában. 

Töltsünk némi időt a WordPress-sablonok körében, illetve keressük fel a CSS Zen 
Gardent (h t tp: l /www. csszengarden. com/). Így anélkül ismerkedhetünk meg 
az ízlésünknek megfelelő elrendezésekkel, hogy a tartalom eltérítené a figyelmünket 

Rögzített alrendezések 

A rögzített, illetve rögzített szélességű elrendezések egyetlen alapvető közös tulajdon
sága, hogy az oldal törzsének szélessége rögzített érték. Ezt a szélességet többnyire egy 
fő, "burkoló" <di v> szabályozza, amelyben benne foglaltatik az oldal teljes tartalma. 
A <div> width (szélesség) tulajdonságát a style jellemzőben, illetve egy stíluslap
bejegyzésben szabályozhatjuk, a megfelelő azonosítóra hivatkozva - alkalmazhatjuk 
a main (fő) vagy a wrapper (burkoló) nevet, de más elnevezés mellett is dönthetünk. 

Ne teledkeuünk meg arról, hogy a böngészőablak felülete tartalmaz a weboldalon 
kívül i területeket is, ilyen például a gördítősáv. Így ha 10 24 képpont széles képernyőre 
szánjuk az oldalunkat, vegyük számításba, hogy nem használhatjuk ki a képpontok 
mindegyikét. 

Rögzített szélességű elrendezés készítésénél a legfontosabb döntést annak meghatározása 
jelenti, hogy milyen képernyőfelbontással számolunk. Sokáig a 800 x 600-as felbontás 
volt a webtervezők közös nevezője, így nagyjából 760 képpontban rögzítették az oldalak 
szélességét. Mivel azonban 2007-ben már mindössze a felhasznáJók kevesebb mint 
8 százaléka használt 800 x 600-as felbontást (jelenleg pedig ez az érték 4 százalék alatt 
jár), a tervezők 1024 x 768-ra emelték az általánosan elfogadott felbontásértéket, így 
manapság, ha egy oldal szélességét rögzíteni kívánják, jobbára valamilyen 800 és 
1000 képpont közötti értéket választanak. 
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A rögzített szélességű oldalak használatának legfontosabb oka, hogy így pontosan 

szabályozhatjuk a tartalom megjelenését. Ha azonban a felhasznáJók a tervezettnél jóval 

kisebb vagy nagyobb képernyőfelbontással tekintik meg az oldalunkat, gördítősávok 

jelenhetnek meg (amennyiben a felbontás kisebb), vagy túl sok üres terület 

(ha a felbontás nagyobb). 

Az ESPN.com nyitólapja nagyszerűen mutatja a jelenséget - az oldal a tartalmát 

964 képpont szélességű területre korlátozza. A 19.1. ábrán a böngészőablakunk 

800 képpont széles, így a jobb oldalon fontos részek kerülnek ki a látómezőnkből 

(ezek elérésére az alul megjelenő vízszintes gördítősáv szolgál). 

A 19.2. ábra ugyanakkor azt a helyzetet mutatja, arnikor a böngészőablak 1300 képpont 

szélességű - ilyenkor az oldal törzse mellett mindkét oldalon kiterjedt üres területeket 

találunk. 

w Tebow btken to hospital 
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19.1. ábra 

Rögzített szélesség{[ weboldal kisebb képernyője/bontásnál 
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19.2. ábra 
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A folyékony elrendezések jellemzője, hogy az oldal törzsének nincs képpontban 

meghatározható, rögzített szélessége, jóllehet előfordulhat, hogy egy burkoló <d i v> 

foglalja magába, amelynek a szélessége százalékban meghatározott. Ha folyékony 

elrendezést használunk, megőrizhetjük az oldal tetszetős összképét, válasszon 

látogatónk akár kicsi, akár nagy képernyőfelbontást 

Az eredményt jól mutatja a 19.3., a 19.4. és a 19.5. ábra. 

A 19.3. ábrán a böngészőablak szélessége nagyjából 770 képpont. Ez ésszerű minimális 

szélességérték ahhoz, hogy a gördítősáv még ne jelenjen meg- erre nem is kerül sor 

egészen a 735 képpontos szélességig. A húrt persze túlfeszíthetjük, amint azt 

a 19.4. ábrán, 545 képpontos szélesség mellett láthatjuk is. 

A 19.4. ábrán már megjelenik a vízszintes gördítősáv, a fejlécben pedig azt láthatjuk, 

hogy az embléma ábrája rácsúszik a szövegre. Mindazonáltal az oldal nagyobb része 

még mindig jól használható. A bal oldalon található lényegi tartalom tökéletesen olvas

ható, és sikeresen osztozik a rendelkezésre álló területen a jobb oldali beviteli űrlappaL 
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19.3. ábra 

Folyékony elrendezés viszonylag kis jelbontású képernyőn 

19.4. ábra 

Folyékony elrendezés kis képernyőn 
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A 19.5. ábrán láthatjuk, hogyan fest az oldal egy igen széles képernyőn. 

19.5. ábra 

Folyékony elrendezés széles képerny6n 

A 19.5. ábrán a böngészőablak nagyjából 1330 képpont széles, ami jelentős teret ad 

az oldalnak a terjeszkedésre. A folyékony elrendezést az teszi lehetővé, hogy a szerke

zeti elemek szélessége százalékban van megadva (nem pedig képpontban), így az oldal 

képes kitölteni a rendelkezésére álló területet. 

A folyékony elrendezés első látásra a lehető legjobb megoldásnak tűnhet, hiszen ki ne 

szeretné kihasználni a képernyő összes rendelkezésre álló területér? Nos, a helyzet 

nem ilyen egyszerű- igen finom határvonal választja el a lehetséges terület kihasználását 

a tartalom "megfojtásától". A túl sűrű tartalom nyomasztó, a túlzottan ritkás elrendezés 

viszont unalmassá teszi az oldalt. 

A tisztán folyékony elrendezés vonzó megoldás, de rengeteg vizsgálatot igényel, hogy 

biztosítsuk a megfelelő megjelenést szinte bármilyen böngésző és képernyőfelbontás 

használata mellett. Megeshet, hogy sem időnk, sem kedvünk nincs ekkora áldozatot 

hozni. Ilyenkor segít a rögzített-folyékony kevert (hibrid) elrendezés. 
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Rögzített-folyékony kevert alrendezések 

Az ilyen elrendezések ITiindkét típusból származó elemeket tartalmaznak. Így például 
alkalmazhatunk folyékony elrendezést, amely ugyanakkor tartalmaz rögzített szélessé
gű részeket a törzsön belül, illetve lehorgonyzott elemként (ilyen lehet a bal oldali 
hasáb vagy a felső navigációs sáv). Arra is módunk van, hogy egy rögzített szélességű 
területet keretként használjunk, amely akkor is a helyén marad, ha a felhasználó 
görgeti a tartalmat (lásd a 13. óra anyagát). 

Kiindulópontunk, egy egyszerű elrendezés 

Ebben a példában egy olyan sablon készítését tanuljuk meg, amely alapjában véve 
folyékony, ugyanakkor egy-egy rögzített szélességű hasábot tartalmaz a törzs két 
oldalán (ez utóbbi szintén egy hasábnak tekinthető, amely szélesebb a társainál). 
A sablon, amelynek a HTML-kódját a 19.1. példa mutatja, önálló fejléccel és lábléccel is 
rendelkezik. 

19.1. példa Egyszerű rögzített -folyékony kevert elrendezés 

<?xrnl version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org/TR/xhtmlll/DTD/xhtml11. dtd" > 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<head> 

<title>Sample Layout</title> 

<link href="layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

<div id="header">HEADER</div> 

<div id="wrapper"> 

<div id="content_area">CONTENT</div> 

<div id="left_side">LEFT SIDE</div> 

<div id="right_side">RIGHT SIDE</div> 

</div> 

<div id="footer">FOOTER</div> 

</body> 

</html> 

Először is vegyük észre, hogy az elrendezéshez tartozó stíluslapot a <link> elemmel 
csatoljuk a dokumentumhoz, ahelyett, hogy közvetlenül a kódban tüntetnénk fel. Mivel 
a sablont több oldalhoz is használjuk, az elemei megjelenítését a lehető legfegyelme
zettebb módon szeretnénk szabályozni. Ezzel elérjük, hogy ha az elemek stílusainak 
módosítására lenne szükség, azt egy helyen- a stíluslapon- tehessük meg. 
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A következő, ami feltűnhet, hogy a HTML-alapkód valóban csak az alapvető elemekre 

szorítkozik. Ráadásul az igazat megvallva ebből a kódból kiindulva egyaránt létre

hozhatunk rögzített, folyékony vagy rögzített-folyékony kevert elrendezést, mivel 

a megjelenést a stíluslap tartalma határozza meg. 

A 19.1. példában mindössze kijelöljük a webhely tartalmának egyes területeit. 

Ez a tervezés fontos alapfeltétele bármiféle webes fejlesztésnek, hiszen még azelőtt 

tudnunk kell, hogy mit szereménk feltüntemi az oldalon, mielőtt az elrendezés típusát 

és különösképpen a stílusok részleteit meghatároznánk. Jelen pillanatban a layout. ess 

tartalma mindössze ennyi: 

body { 
margin:O; 
padding:O; 

Ha most a 19.1. példára pillantunk, így kiálthatunk fel: "de hát ezek a <div> elemek 

stílusok híján egymás hegyén-hátán torlódnak!" A megállapítás helyes: amint 

a 19.6. ábrán is láthatjuk, elrendezésről még nem igazán beszélhetünk . 
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19.6. ábra 
Egyszerű HTML-sablon, 

amelyben a <div> elemekre 

még nem hatnak stílusok 

Két hasáb meghatározása egy rögzített-folyékony elrendezésben 

Kezdjük az egyszerúbb feladatokkal! Mivel folyékony elrendezést szereménk kialakítani, 

tudjuk, hogy akármit is teszünk a fej- és láblécbe, az kitölti a böngészőablak teljes 

szélességét, bármekkora is legyen. 

Az alábbi kódot a stíluslapon elhelyezve 100 százalékos szélességűre állítjuk a fej- és 

láblécet, továbbá azonos háttérszínt határozunk meg a számukra: 
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#header { 

float: left; 

width: 100%; 

background-color: #7152F4; 

#footer { 

float: left; 

width: 100%; 

background-color: #7152F4; 

A dolog most kezd izgalmassá válni. Meg kell határoznunk két rögzített szélességű 

hasábot az oldal szélein, valamint egy folyékony hasábot középen. Vegyük észre, hogy 

a kódban található egy wrapper névre hallgató <di v> elem, amely mindhárom hasábot 

magában foglalja. A meghatározása így fest: 

#wrapper { 

float: left; 

padding-left: 200px; 

padding-right: 125px; 

A két kitöltésérték lényegében a jobb és bal oldali rögzített szélességű hasáboknak ad 

helyet. Az előbbi 200, rníg az utóbbi 125 képpont széles lesz, emellett különböző 

háttérszínt is kapnak. A hasábak elhelyezését eredeti, stílusok nélküli változataikhoz 

(lásd a 19.6. ábrát) képest határozzuk meg, erre szolgál a stíluslap bejegyzéseiben 

elhelyezett position: relative kód. V égül azt is jelezzük, hogy a <div> elemek 

balra ússzanak. 

A left_side nevű <div> esetében azt is rögzítenünk kell, hogy a jobb szélső margót 

az elem szélétől 200 képpontra szeretnénk helyezni (ez hozzáadódik a hasáb 200 kép

pontos szélességéhez). A bal oldalon ugyanakkor teljes kiterjedésű negatív margót 

hozunk létre, amely éppen a helyére húzza az elemet (amint azt hamarosan látni is 

fogjuk). A right_side <d� v> esetében a right értékét nem határozzuk meg, de 

a jobb oldalon sZÜkségünk van egy negatív margóra: 

#left_side { 

position: relative; 

float: left; 

width: 200px; 

background-color: #52f471; 

right: 200px; 

margin-left: -100%; 

#right_side { 

position: relative; 

float: left; 

width: 125px; 

background-color: #f452d5; 

margin-right: -125px; 
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Határozzuk most meg a központi területet is, mégpedig fehér háttérrel, valamint úgy, 

hogy kitöltse a rendelkezésre álló területet, és balra ússzon a jelenlegi helyzetéhez 

képest: 

#content_area { 

position: relative; 

float: left; 

background-color: #ffffff; 

width: 100%; 

Az elrendezés most a 19.7. ábra szerint alakul. Láthatjuk, hogy a területek szépen 

elválnak egymástól. 

19.7. ábra 

Az egyszertí H1ML-sablon néhány 

stílus meghatározása után 

Akad azonban némi gond a sablonnal, ha meghatározott érték alá csökkentjük 

a böngészőablak szélességét. Mivel a bal oldali hasáb 200, a jobb oldali pedig 125 kép

pont szélességű, és valamicske szöveget azért elszeretnénk helyezni a központi terüle

ten, az oldal széttöredezik, ha a böngészőablak szélessége 350-400 képpontig csökken. 

A 19.8. ábrán láthatjuk, mi történik, ha az ablak szélességét kicsivel 400 képpont alá 

csökkentjük (a pontos érték 390 képpont). 

19.8. ábra 

Az egyszerű H1ML-sablon 400 képpontnál 

keskenyebb böngészőablakban - katasztrófa! 
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Minimális oldalszélesség beállítása 

A való életben igencsak valószínűtlen, hogy a látogatóink 400 képpontnál keskenyebb 

böngészőablakban nyissák meg az oldalunkat, de könyvünk keretein belül elképzel

hetjük ezt a helyzetet. A példa tanulságai kiterjeszthetők és szélesebb körben értelmez

hetők- könnyen belátható, hogy még rögzített-folyékony kevert elrendezések esetén 

is eljuthatunk egy pontra, ahol az oldal szétesik, hacsak nem teszünk ellene valamit. 

Ez a "valami" nem más, mint a min-width tulajdonság beállítása, amellyel meghatároz

hatjuk egy elem legkisebb szélességét (ebbe nem számítjuk bele a belső és külső 

margókat vagy a szegélyeket). A 19.9. ábrán láthatjuk, milyen eredményt kapunk, ha 

a min-width tulajdonságot a <body> elemre alkalmazzuk. 
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19.9. ábra 
Az egyszerű HTML-sablon 400 képpont alá csökkentett mérettel- ez már tetszetősebb! 

Balra görgetve az oldalt csak egy aprócska rész látszik a jobb oldali hasábból, viszont 

az elrendezés így nem esik szét. Ez esetben a minimális szélesség 525 képpont: 

body { 
margin: O; 
padding: O; 
min-width: 525px; 
} 

A vízszintes gördítősáv azért jelenik meg a példában, mert maga a böngészőablak 

keskenyebb 500 képpontnáL Ha egy leheletnyivel 525 képpont fölé nagyítjuk, 

a gördítősáv eltűnik, ha pedig a böngészőablak szélessége nagyjából 875 képpont 

(lásd a 19.10. ábrát), egyáltalán nem kell számítanunk a megjelenésére. 
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Done 

19.10. ábra 

� httP'J/www.yourdomatn.co!TI/t.yout.htmJ 

CONTENT 

Egyszerű HTML-sablon egy 800 képpontnál szélesebb böngészőablakban 

A hasábak magasságának kezelése rögzített-folyékony kevert 
elrendezésben 

A példánk jónak tűnik- az egyetlen gond vele, hogy még nem töltöttük fel tartalommal. 

A különböző elemekhez adott tartalom pedig újabb kérdéseket vet fel. A 19.11. ábrán 

láthatjuk, hogy a hasábak magassága a bennük tárolt tartalomnak megfelelően alakul. 

Mivel semmi sem biztosítja a felhasználók böngészőablakának azonos magasságát, 

illetve azt, hogy a tartalom rnindig ugyanolyan méretű legyen, azt gondolhatnánk, 

hogy itt gondok adódnak a rögzített-folyékony kevert elrendezésekkeL Szerencsére 

nem ilyen rossz a helyzet. érni gondolkodás után, pár stílus segítségével összerak

hatjuk a kirakósjáték darabjait. 

Először is helyezzük el az alábbi kódsorokat a left_side, a right_side és 

a content_area stíluslap-bejegyzésekben: 

margin-bottom: -2000px; 
padding-bottom: 2000px; 

Ezzel nevetségesen nagy méretű belső és külső margót helyezünk el mindhárom elem 

alján. Szükség van továbbá a lábléc stíluslap-bejegyzésében a position: relative 

sorra, amely biztosítja, hogy az elem a kitöltés ellenére látható maradjon. 
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Ebben a pillanatban az oldal a 19.12. ábrán látható alakot ölti- ez még nem egészen 

az, anlire vágytunk, de már alakul az összkép. 

Yisüo. 
BistOf')' 
l:�:enriveTu.. 
Co-bO UJ 

19.11. ábra 

Welcome to ACME Widgets! 

Lcr-cm ��si: amet, coasectdm' .dpisc:iqg dit.. N an tiaciduot posue:re makmada. 
SuspendisK at. fcis ac ..ac tD:i&D uleax:orp«"r. Nt:&a ,.w 5pta ,w Illi rboaaa 
adipisc:iac. Etilm CCirJ&'DE fels id .. e� lll ia:!pociet: muu. tempor. N� belaert 
fc:n:naltum liiiD.. sa amet pdeolesqDe JlUUJ fmcbrs a Sed mo�eme lacus IIIIIID.. ..nccs 
accwasan sem. Pbuelus fdsis male1uada sms. DK omare ipsu:n dicbD cOilSedcha. 
Nula liber-o nisl, CiXlSectm.- q� ac:cums.s vd. iutcrcb:n ut Osus. Doocc ,.._ eaim. ,g 
..._kapa�: �w sil amct odo. NUDC DOG cDm id sem faJcbJs coape. Inaeger..:: mi 
ia j:lslo cuimaDd soclales.. Amem impcnict '�Eder Sed ulamc::cxpcr ccape 
ipsum. qU '�c scm�� in. Donec onwe ,-csaiJubm coague Etiam s.pim 
da. fUinm Diadis mDs w. peltalesque qd .up:. Ptoi:l llid!ZIIUis, suscipit qW:s 
elemam:D ac.\� cps tacm. Ut eJft juslo ,,. -,..- socWo. 

A hasábak magasságát a tartalmuk határozza meg 

Miuioll 
History 
E.xeariveTn• 
CntactUs 

.... 

19.12. ábra 

� hlt_,.J _!-w-��html 

AO<E 
Vidg-•t• 
LLC 

Welcome to ACME Widgets! 

Lorcm �dob sil amel, COliKdebir adipiscmg dit. Nillll tiacidln posuecc � 
Smpcndissc ac fm ac mte tn:idunttllzmcorpu. 1'\i.l.a ,ne ip1a vUc riiÍ rbootus 
adipisciDg. Etiam consue fdis id ac 5CrJ:4lCf a i:npcnÉI mass. Icmpor l\� bmtkeril 
Fcrmcmum ipa, sit amet pclertesque pwu5 fiu:iJus a._ SM rno&estie � �. 
ultrices.:cwman��r..disG�sem,aec;Oillal"cipSimlácba:a 
consKlctw �'ub libcJo ms1, conscctdW" qd -=�''el, iatcfcb:n Ul nsus Orcmec 
'*mii:P'itllle.llllbk�Pdpis.silaut.sil.metocio Ntm�:-enimidsemfiu::bzs 
� Últegtr.:: mi iD. justel euismod sodales Ame.-iq>elcid '-estidtm accor Sed 
�orper c�ipsun. egte,...._e sem sc�io.. Doaec�'"Htblba 
coopt Etiaan upien ...._ f\OUJI Q:WIIIis IUnis .._ � qet .-p�e Proia aid 
nwuis, susqil: qgs demenrtm.:., \'eSti:dum. qw.iacus Ut qet ;wo 'itae mna ,,..g 
""""' 

;; 

A színes mezők immár hosszan elnyúlnak a rövid tartalom ellenére 
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A feleslegesen túlfutó színeket lenyeshetjük, ha az alábbi beállítással élünk a wrapper 

<di v> stíluslap-bejegyzésében: 

overflow: hidden; 

A 19.13. ábra a végeredményt mutatja: rögzített-folyékony kevert elrendezés megfelelő 

térközökkel ellátott hasábokkaL 

Cut11ctUs 

19.13. ábra 

Welcome to ACME Widgets! 

l..ol-m� �dob sil.met, CODSeC.klW acipiscila dil. Nm�liaciaaat pomere mMesuada. 
�se ac. fds at autt: liDcicbsl: r&wncorptt Nllla ,.._. igula ,ue; mi dJoDcus 

�&iam coque feis id adlle semper ar. impcrdiet musa lcmp« N'lllam bcn<kcri 

r� iPa. 'liil amet�pa'U$ Ílll.diU5 in. Sed� acus mmm . ....r:es 

�Will. Pbasdus faci:si5 maJesuada sem. DeC�� cklum CODSeC.'letD' 
Nula � 1lisl,. comeeletur qd accumsm�; ''d. IIIlertbia W rism Doacc ,w cZiim ,._ 

aula feup. �Ul sil-s, OÓO !\'lD: DOG c:aim ;d Km faucba COIIp IDI:qc�" K mi 

a JISI:o emsmod sodarks Ameaa imperckt '�auctor Sed �orper congue 

�eget: ''Uiptole sem Kdmsquc: in. Doooc am.e '� coque_ EDam laplCD 

da. nmm mattis m.ais w, pelenlnque qet BIJI'IC Proia aisllnlnril, � quis 

�ac,,�QUIS� l:tqetjusto\Ueumro,..msodales 

A kész rögzített-folyékony keve11 elrendezés 

A weboldal teljes HTML-kódját a 19.2., a végleges stíluslapot pedig a 19.3. példában 

láthatjuk. 

19.2. példa F.gJ;szen1 rögzíten-folyékony ketJert elrendezés (tartalommal) 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<bead> 

<title>Sample Layout</title> 

<link href="layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</bead> 

<body> 

<div id="header"><img src="acmewidgets.jpg" alt="ACME Widgets 

LLC"/></div> 

<div id="wrapper"> 
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<div id="content_area"> 

<hl>Welcome to ACME Widgets!</hl> 

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nam tincidunt posuere malesuada. Suspendisse ac felis ac ante 

tincidunt ullamcorper. Nulla vitae ligula vitae mi rhoncus 

adipiscing. Etiam congue felis id ante semper at imperdiet 

massa tempor. Nullarn hendrerit termentum ligula, sit amet 

pellentesque purus taucibus in. Sed molestie lacus mauris, 

ultrices accumsan sem. Phasellus facilisis malesuada sem, nec 

ornare ipsum dictum consectetur. Nulla libera nisl, 

consectetur eget accumsan vel, interdum ut risus. Donec 

vitae enim vitae nulla feugiat dignissim ut sit amet odio. 

Nunc non enim id sem faucibus congue. Integer ac mi in justa 

euismod sodales. Aenean imperdiet vestibulum auctor. Sed 

ullamcorper congue ipsum, eget vulputate sem scelerisque in. 

Donec ornare vestibulum congue. Etiam sapien nulla, rutrum 

mattis mattis ut, pellentesque eget augue. Proin nisl mauris, 

suscipit quis elementum ac, vestibulum quis lacus. Ut eget 

justa vitae urna varius sodales. </p> 

</div> 

cdiv id="left_side"> 

<Ul> 

<li><a href="#">Mission</a></li> 

cli><a href="#">History</a></li> 

<li><a href="#">Executive Teamc/a></li> 

cli><a href="#">Contact Us</a></li> 

</ul> 

</div> 

cdiv id="right_side"><strong>SPECIAL WIDGET DEAL!c/strong><br/> 

Buy three widgets and get a fourth for free.<br/><br/> 

Act now! 

</div> 

</div> 

<div id="footer"> Copyright information usually goes here.</div> 

</body> 

</html> 

19.3. példa A rögzített:fo(yékony kevert elrendezés te(;es stz1uslapja 

body { 

margin:O; 

padding:O; 

min-width: 525px; 

#header { 

float: left; 

width:lOO%; 

background-color: #ffffff; 

#footer { 

float: left; 

width:lOO%; 

--------------------� 
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background-color: #7152f4; 

font-size: 8pt; 

font-weight: bold; 

text-align: center; 

position: relative; 

#wrapper { 

float: left; 

padding-left: 200px; 

padding-right: 125px; 

overflow: hidden; 

#left_side { 

position: relative; 

float: left; 

width: 200px; 

background-color: #52f471; 

right: 200px; 

margin-left: -100%; 

padding-bottom: 2000px; 

margin-bottom: -2000px; 

#right_side { 

position: relative; 

float: left; 

width: 125px; 

background-color: #f452d5; 

margin-right: -125px; 

padding-bottom: 2000px; 

margin-bottom: -2000px; 

#content_area { 

position: relative; 

float: left; 

background-color: #ffffff; 

width: 100%; 

padding-bottom: 2000px; 

margin-bottom: -2000px; 

#left_side ul { 

list-style: none; 

margin: 12px Opx Opx 12px; 

padding: Opx; 

#left_side li a:link, #nav li a:visited { 

font-size: 12pt; 

font-weight: bold; 

padding: 3px Opx 3px 3px; 

color: #000000; 

text-decoration: none; 

display: block; 

#left side li a:hover, #nav li a:active { 
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font-size: 12pt; 

font-weight: bold; 

padding: 3px Opx 3px 3px; 

color: #ffffff; 

text-decoration: none; 

display: block; 

Összefoglalás 
Ezen az órán néhány gyakorlati példát láthattunk az elrendezések három alapvető 

típusának- rögzített, folyékony és rögzített-folyékony kevert - bemutatására. 

Az óra harmadik részében lépésről lépésre bemutattuk, miként hozhatunk létre 

rögzített-folyékony kevert elrendezést, amelyben mind a HTML-, mind a CSS-kód 

érvényes. Ne feledjük, hogy az elrendezés létrehozásakor a legfontosabb feladat, hogy 

számba vegyük a tartalomnak azokat a részeit, amelyeknek szerkezeti elemeket kell 

megfeleltetnünk 

Kérdezz-felelek 
K: Nemcsak folyékony, hanem rugalmas elrendezésről is hallhatunk. 

Mi a különbség a kettő között? 

V: A rugalmas elrendezések jellemzője, hogy a tartalmat tároló területek mérete 

a szövegméret módosításának hatására megváltozik bennük. A rugalmas elren

dezésben az "em" használatos mértékegységként, amely a meghatározásából 

eredően arányos a szöveg-, illetve a betűmérettel, hiszen megegyezik az adott 

betűtípus pontméretével. Ha tehát a tárolóelemek méretét em-ben adjuk meg, 

a szöveggel együtt tágulnak, illetve zsugorodnak, ha a felhasználó a CTRL billen

tyű lenyomásával és az egérgörgő mozgatásával növeli vagy csökkenti a szöveg 

méretét. A rugalmas elrendezések kialakítása fájdalmasan nehéz feladat, így leg

inkább a webtervezők bemutatóanyagaiban találkozhatunk velük, a való életben 

igen ritkán kerülnek elénk. 

K: Sokat hallhattunk a folyékony és a kevert elrendezésről- valóban jobbak lenné

nek, mint a rögzített elrendezés? 

V: Nos, a "jobb" meglehetősen szubjektív fogalom, de annyit mindenesetre 

leszögezhetünk, hogy a szabványok követése mindenképpen jó pontokat jelent. 

Ha egy webtervezőt kérdeznénk, bizonyára azt mondaná, hogy a folyékony 

elrendezések létrehozása (és tökéletesítése) hosszabb időt vesz igénybe, de 

a használhatóság terén nyert előnyök bőségesen kárpótolnak a befektetésünkért. 

Persze ha a megbízónkat nem igazán érdekli az eredmény minősége, és nem 

értékeli anyagiakban is a munkára áldozott időt, felesleges energiabefektetésnek 

tekinthetjük az egészet. Ilyenkor, ha másért nem is, a saját képességeink csillogta

tásért érdemes a göröngyösebb, de magasabbra vezető utat választanunk. 
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Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Melyik elrendezés a legjobb: a rögzített, a folyékony, vagy a rögzített-folyékony 

kevert? 

2. Van lehetőségünk egy rögzített elrendezés tetszőleges elhelyezésére 

a böngészőablakon belül? 

3. Mi a szerepe a min-width tulajdonságnak? 

Válaszok 

1. Ez beugratás kérdés, hiszen nincs "legjobb" elrendezés. A választás a tartalomtól 

és közönség igényeitől függ. 

2. Persze. Jóllehet a legtöbb oldal tartalmát balra vagy középre igazítják, lehetősé

günk van arra, hogy az elrendezés burkoló <di v> elemét az X és az Y tengely 

mentén tetszőleges mértékben eltoljuk. 

3. A min-width tulajdonság az adott elem lehetséges legkisebb szélességét 

határozza meg, amelybe nem értjük bele a kitöltés (belső margó), a szegély, 

valamint a (külső) margó értékét 

Gyakorlatok 

• A 19.3. ábra a rögzített-folyékony kevert elrendezés "végső" változatát mutatja, 

de feltűnhet, hogy van még mit javítani rajta: a jobb oldali hasábban nincs térköz 

a szöveg körül, a törzs és a hasábok között nem láthatunk margót, a lábléc kicsit 

ritkás, és így tovább. Szánjunk rá némi időt, hogy kijavítsuk ezeket az apró 

hiányosságokat. 
• Miután az előbbi feladatban meghatároztuk a megfelelő kitöltést vagy margót, 

a 17. órán tanultak alapján gazdagítsuk az oldalt egy vízszintes navigációs 

sávval, a függőleges navigációt pedig csinosítsuk ki. 



20. ÓRA 

Nyomtatóbarát weboldalak 

készítése 

A lecke tartalma: 

• Mi teszi nyomtatóbaráttá a weboldalakat? 
• A megjelenési formához illő stíluslap használata 
• A nyomtatható oldalakhoz való stíluslap elkészítése 
• A weboldalak nyomtatási előnézetének megtekintése 

Ha az Olvasó használt már olyan internetes térképeket, mint a MapQuest vagy 

a Google Maps, kétségtelenül került már olyan helyzetbe is, amikor szeretett volna egy 

weboldalt kinyomtatni. A nyomtatóbarát weboldalak iránti igényt növeli továbbá 

az Interneten beszerezhető vásárlási kuponok törnkelege, az internetes vásárlások 

bizonylatai, a webes felületen elvégezhető repülőgépes helyfoglalás, illetve az otthon is 

kinyomtatható beszállókártya. A dolog úgy áll, hogy nem minden weboldalt terveztek 

kizárólag manitoron való olvasásra. Lehet, hogy az Olvasó nincs is tudatában annak, 

hogy lehetősége van megtervezni és elérhetővé tenni a honlapja adott oldalainak 

nyomtatóbarát változatait is - kifejezetten azoknak a felhasználóknak a kedvéért, akik 

kinyomtatva, papírról szeretnék elolvasni az adott oldal tartalmár. Ilyet ajánl az olvasó-
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nak a Google Maps is, Iniután a tartalom monitorra szánt változatát már megmutatta. 
A CSS technológia használatával könnyedén hozhatunk létre olyan weboldalakat, 
amelyek a megtekintés módjának megfelelően változtatják a kinézetüket. Ezen az órán 
az ilyen weboldalak létrehozását fogjuk elsajátítani. 

Önálló feladat 

A tartalom vizsgálata a nyomtathatóság szempontjából 

Az óra anyagának olvasgatása alatt időről időre idézzük fel az egyik olyan webolda
lunkat, amelyik szépen mutatna kinyomtatva is. Ilyenkor gondolkodjunk el azon, hogy 
mit változtatnánk az oldalon annak érdekében, hogy a nyomtatott la pon még szebb 
legyen. Íme pár megfontolásra érdemes ötlet: 

• Elképzelhető, hogy az előző fejezetekben lévő figyelmeztetések ellenére van 
még olyan weboldalunk, amelynek a hátterét ismétlődő kép alkotja, illetve az, 
hogy valamilyen szakatlan háttérszíme írtuk a szöveget egy attól elütő színneJ? 
Az efféle oldalakat a háttér Iniatt bonyolult lehet kinyomtatni, érdemes tehát 
elgondolkodnunk olyan nyomtatásra szánt változat kialakításán, amely sem 
háttérképet, sem háttérszínt nem használ, és egyszerű fekete betu'Kkel készül. 
Ha egy oldal nyomtatható változatán munkálkodunk, érdemes a fehér háttér és 
a fekete szöveg használatánál maradni. 

• Az oldalaink sok hivatkozást tartalmaznak? Ha igen, akkor érdemes megfontol
nunk a hivatkozások megváltoztatását valamilyen kevésbé kirívó formára - pél
dául távolítsuk el az aláhúzásokat. Gondoljunk csak bele: a papíron úgyis hiába 
kattintgatunk. 

• Valóban létfontosságú az oldalon valamennyi kép? A színes képek kinyomtatása 
a legtöbb nyomtatón igen sokat elfogyaszt a drága tintából. Érdemes tehát 
elgondolkodnunk azon, hogy elhagyjunk-e pár- vagy akár az összes- képet 
az oldalaink nyomtatásra szánt változatábóL 

Mi teszi nyomtatóbaráttá a weboldalakat? 

A fenti kérdést az előző Önálló feladat részben már lényegében megválaszoltuk, de 
érdemes mélyebb magyarázatot szentelnünk annak, hogy mi az, ami a weboldalakat 
egyszerűen nyomtathatóvá teszi. Mindenekelőtt rá kell mutatnunk, hogy van néhány 
weboldal, ami máris egyszerűen nyomtathatónak ítélhető. Ha az Olvasó a weboldalain 
fehér hátteret és ettől elütő, sötét szöveget, valamint kevés képet használ, akkor esetleg 
szükségtelen a külön elkészítendő, nyomtatásra szánt változaton törnie a fejét. A sötét 
háttérrel készült, dinamikus hivatkozásokat és sok képet tartalmazó oldalakkal azonban 
könnyen meggyűlhet a baja egy átlagos nyomtatónak. 
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Amikor azt firtatjuk, hogy miként tehetjük nyomtatóbaráttá a weboldalainkat, a nyom

tatókban használt papír jelentette korlátokat kell szem előtt tartanunk. Más szavakkal, 

azt kell megfogalmaznunk, hogy mi az, ami egy nyomtatott oldalt alapvetően megkü

lönböztet a számítógép monitorátóP A nyilvánvaló különbség a méret: egy nyomtatott 

oldal mérete rendszerint adott: 30,5 centiméter hosszú és 21 centiméter széles. 

A manitorok mérete nagyban különbözhet egymástól. A méreten felül a nyomtatott 

oldalak színét sem változtathatjuk kedvünk szerint- akkor sem, ha színes nyomtatónk 

van. Igen kevés az olyan felhasználó, aki szívesen pocsékol tintát a színes háttér 

kinyomtatására, holott csak az oldalon lévő szöveget szeretné nyomtatásban látni. 

A legtöbb felhasználó idegenkedik az oldalnak nem lényeges részét képező szöveg 

kinyomtatásától is. A 20.1. ábrán a kaliforniai San José és a Washington államban lévő 

Pullman közötti útvonalat láthatjuk példaként. 
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A weboldal a beviteli mezők, illetve a nagy, saját vezérlőelemekkel rendelkező kép miatt nem 

kifejezetten nyomtatóbarát 

A 20.1 ábrán látható weboldal beviteli mezőket is tartalmaz, valamint egy nagyméretű 

képet, amely önállóan változtatható - mozgatható, nagyítható -, nem beszélve 

a weboldalakon ma már megszakott segédelemekről. A térkép felett kaptak helyet 

a végrehajtható műveletek, többek között az oldal kinyomtatását segítő hivatkozás. 

Lehet, hogy elgondolkodunk azon, hogy miért nem elég, ha a böngésző Nyomtatás 

ikonjára kattintunk. Persze, megtehetjük, de ekkor az oldalt úgy nyomtatjuk ki, ahogy 
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a képernyőn is látható, benne a beviteli mezőkkel és a grafikai elemekkel - holott 

mindössze arra vagyunk kíváncsiak, hogy vezetés közben hol kell bekanyaradnunk 

az úton. 

A weboldal Print (Nyomtatás) hivatkozására kattintva a webböngészőnk egy olyan 

oldalt (20.2. ábra) jelenít meg, amelyet a Google kifejezetten az oldalt kinyomtatni 

kívánók igényeinek megfelelően formázott. 

filo[ ... __ .........,.l"""li"P 
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Az oldal nyomtatóbarát változata elkülönítve tartalmazza a vezetéshez szükséges 

információkat- amelyeket így önmagukban is kinyomtathatu nk 

Ahogy a képen látható, az oldal nyomtatóbarát változata jelentős javulást hoz 

az eredetihez képest - legalábbis a nyomtató szemszögéből mérlegelve a helyzetet. 

Minden beviteli mező és kép kimaradt. 

A nyomtatásra szánt oldalakhoz egyes webtervezők a talpas betűtípusok használatát 

ajánlják a talp nélküli betűk helyet, ugyanis az általánosan elfogadott vélemény 

alapján ezek nyomtatásban könnyebben olvashatók. Ha az Olvasó a weboldalain talp 

nélküli betűtípust használ, neki kell eldöntenie, hogy nyomtatásban is ragaszkodik-e 

az oldal ki nézetének megtartásához - azaz lemond-e a talpas betűk használatáról. 
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Annak érdekében, hogy az Olvasó minél megalapozottabb döntéseket hozhasson 

a nyomtatóbarát változat kialakítása során, íme egy lista azokkal a javaslatokkal, 

amelyeken legalább elgondolkodnunk érdemes: 

• Távolítsuk el a háttérképet, így végső soron fehér hátteret kapunk nyomatáskor. 
• A szöveg színét változtassuk feketére- nem baj, ha vannak színes szövegelemek, 

de a fekete a javasolt szín. 
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a betűméret kellően nagy, és nyomtatásban is 

olvasható marad a szöveg. Előfordulhat, hogy több méretet is ki kell próbálnunk. 
• Távolítsuk el a hivatkozásokat, illetve térjünk vissza az egyszerű aláhúzásos 

hivatkozásokhoz. Vannak olyan tervezők, akik az aláhúzásokat szívesen meg

tartják: így a látogató tudja, hogy az eredeti oldal hol tartalmaz hivatkozásokat. 
• Távolítsuk el valamennyi nem létfontosságú képet. Ez rendszerint az összes, 

az oldalon nem tartalmi elemnek számító kép eltávolítását jelenti. Ilyenek 

a navigációs gombok képei, a legtöbb hirdetés, és a mozgó képek. 

A fenti javaslatokon túl érdemes lehet egy olyan sort is elhelyeznünk, amely az oldal 

szerzőjét, URL-jét és a szerzői jogi tudnivalókat tartalmazza. Mindez olyan információt 

jelent, amely esetleg elvész, miután a felhasználó távozik a webhelyünkről, és csak 

a nyomtatott változatát tartja kézben az adott oldalnak. 

Lehet, hogy nem kell máris az oldalunk átírásához fognunk. A fent leírtakkal a szerzők 

fő célja az, hogy az Olvasónak fogalma legyen a nyomtatóbarát oldalak mibenlétéről, 

és így sikeresebb legyen a nyomtatásra szánt oldalak stíluslapjainak elkészítésekor. 

Igen, lehet olyan stíluslapot készíteni, amelyet kizárólag a weboldal kinyomtatásakor 

használunk. A következő részben ezt fogjuk megtanulni. 

A megjelenési formához illó stfluslap használata 

A 20.1 ábrán láthattuk, amint egy hivatkozásra, illetve a kis nyomtatóikonra kattintva 

lehetővé válik az oldal egy különleges, nyomtatóbarát változatának megtekintése. 

Az efféle ikon sok hiroldalon is elterjedt, és azért számít az oldalak fontos elemének, 

mert ha nem lenne, a felhasznáJók esetleg nem fáradnának az oldal cikkekhez tartozó 

grafikát és hirdetéseket tartalmazó változatának papír- és tintapocsékló kinyomtatásá

vaL Bár a nyomtatót ábrázoló ikonon, illetve a hivatkozásan alapuló megközelítés 

magától értetődő, és remekül működik, létezik egy olyan lehetőség is, amely szükség

telenné teszi az efféle hivatkozásokat, amikor a nyomtatóbarát változathoz kivánunk 

eljutni. 

Az említett lehetőség egy kifejezetten nyomtatáshoz tervezett stíluslap használatát jelenti, 

amely akkor fejti ki a hatását, amikor a felhasználó az oldal kinyomtatása mellett dönt. 

A CSS-ben megvalósították a megjelenési formához illő vagy hordozófüggő stiluslapok 
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elvét. Olyan stíluslapokról van szó, amelyek egy bizonyos információhordozó - monitor, 

nyomtató - használatát segítik. Persze a CSS nem csak az említerr két hordozót támogatja. 

Az alábbi listában azokat az információhordozókat tüntetjük fel, amelyek használatát 

a CSS 2 önálló stíluslap biztosításával segíti elő. 

• all: minden eszköz esetében használható. 
• aural: beszédszintetizátorokhoz (a CSS l-ben speech néven ismeretes). 
• braille: a Braille-elven működő, tapogatást segítő eszközökhöz. 
• embossed: a Braille-nyomtatók használatához. 
• handheld: korlátozott képernyőmérettel és sávszélességgel bíró, kézben 

hordozott eszközök számára. 
• print: nyomtatott anyagok, illetve a manitoron nyomtatási előnézetben 

megtekintett anyagokhoz. 
• pro j e ct ion: kivetített bemutatókhoz. 
• screen: számítógép-manitoron való megjelenítéshez. 
• t ty: állandó szélességű karakterekkel dolgozó eszközök (például terrninálok, 

szöveges terminálok és korlátozott képernyőméretű kézi eszközök) számára. 
• tv: televízió, illetve hozzá hasonló, általában alacsony felbontású és csak 

korlátozott mértékben görgethető képernyők számára. 

Alighanem azaural a legérdekesebb információhordozó-típus; ezzel válik lehetővé 

a weboldalak felolvasása vagy egyéb módon történő meghallgatása. A CSS megalkotói

nak nyilvánvalóan egy lényegesen szélesebben elérhető Világháló lebegett a szemük 

előtt annál, amilyen kép a Webről jelenleg él bennünk - hiszen elsődlegeserr számító

gép-manitoron megjelenítendő weboldalakat tervezünk. Igaz, hogy a meghallgatható 

weboldalak tervezésével mostanság még kevés dolgunk van, a típus léte mégis hasznos 

figyelmeztetés lehet az egyelőre a látóhatár mögött megbúvó lehetőségeket illetőleg. 

A más információhordozókan való használatra készített stíluslapokkal kapcsolatban 

azzal a jó hírrel szolgálhatunk, hogy az Olvasónak semmi újat nem kell megtanulnia. 

Elképzelhető ugyan, hogy a meghallgatásra szánt weboldalak esetében akad egy-két 

megtanulandó új trükk, de addig is elég a már megtanult stíluselemek használata 

a nyomtatást segítő stíluslapok elkészítéséhez. Arra kell figyelnünk, hogy miként 

juttassuk érvényre az adott információhordozóhoz készült stíluslapoL 

Ha még emlékszünk, a <link />címkét használjuk arra, hogy egy weboldalon külső 

stíluslapra hivatkozzunk. Ez a címke támogatja a media nevű jellemző használatár, 

amellyel eleddig nem találkoztunk. Ezzel a jellemzővel adhatjuk meg azt az informá

cióhordozót, amelyikre a stíluslap vonatkozik. Alapértelmezés szerint a jellemző beállí

tott értéke az all, ami azt jelenti, hogy hacsak másként nem rendelkezünk, minden 

információhordozó esetében külső stíluslapot használunk. A többi elfogadható értéket 

az előző listában felsorolt információhordozák jelentik. 
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Ha egy weboldalhoz nyomtatóbarát stíluslapot szeretnénk megadni, két <link /> 

címkét kell használnunk: az egyiket a nyomtatóhoz, a másikat a többi információ

hordozóhoz. A feladatot ellátó kódrészletet az alábbiakban olvashatjuk: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="standard.css" media="all" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="for_print.css" media="print" /> 

Ebben a példában a weboldalunk két stíluslapra hivatkozik. Az első stíluslap esetében 

a media jellemző értékeként al l szerepel, azaz minden információhordozóra vonatko

zik. Ha nem adnánk meg másik stíluslapot, a sta ndard. c ss stíluslap érvényesülne 

valamennyi információhordozó esetében. A második stíluslap jelenléte azonban azt 

eredményezi, hogy az oldal kinyomtatásakor a for _print. c ss stíluslapot használjuk. 

.� 
� 

Az egyes információhordozékhoz használt stíluslapokra az @import paranccsal is 

hivatkozhatunk. Az alábbi kódrészlet például a <link 1 > címkék használatával 

azonos működést eredményez: 

@import url(player.css) all; 

@import url(player_print.css) print; 

Egyetlen <link/> elemben több információhordozó-típust is megadhatunk, ha 

a típusokat az alábbiakhoz hasonlóan vesszővel választjuk el: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="for_pp.css" media="print, 

• projector" /> 

A fenti kódrészlet eredményeként a for _pp. cs stíluslapot kizárólag a print és 

a pro j ector információhordozó-típusok esetében használjuk. 

C?;; q 
ll� 

Esetleg kísértést érzünk, hogy az előző kódrészletben az elsőként hivatkozott stílus

lapnál a media jellemző értékéül screen-t adjunk meg. Ha az oldalt szokásos 

webböngészővel nézzük meg, nem is lesz semmi baj, ha azonban a felhasználó egy 

kézi eszközzel vagy valamilyen más információhordozó segítségével olvassa 

az oldalt, a helyzet problémásabbá válik. Más szávai: a stíluslap csak a media 

jellemző értékeként felsorolt esetekben fejti ki a hatását, máskor nem. 

A nyomtatható oldalakhoz való stfluslap elkészítése 

A nyomtatóbarát oldalak kialakításához szükséges módosításokra vonatkozó taná

csokkal felfegyverkezve immár belevethetjük magunkat egy nyomtatóbarát stíluslap 

elkészítésébe. Először tekintsük meg a szokásos (monitorra érvényes) stíluslap 

használatával megjelenített weboldalt a 20.3. ábrán. 

.� 
� 

Az információhordozó típusát akkor is megadhatjuk, ha nem hivatkezunk külső 

stíluslapra. A <style> elem ugyanazt a media jellemzőt használja, mint 

a <link/>. 
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.Musot("YMMia·T�t.nu.ns·Mo:ila� 
f* ídíl � Hiitwy loob-fa; look J::felp 

..... 

20.3. ábra 

NICKNAME: Big T 

PosmoH: RW 

HEICHT: 6'3" 

WEJ.GHT: 195 

SHOOTS: left 

AcE: 40 

fAvoRITE NHL PLAYER: 6ren t-tua 

fAVORITE NHL TEAM: NashviDe Predatars 
fAVORITE SouTHERN fDCIN: Skillet Fried 
Potatoes 

BIRTHPl.ACE: Nashvile, TN 

h.VORITIE NEAT AND THREE: Swett'S (map) 
fAVORITE CouNlllY STAR: Patsy eine 
fAVORITE NAAA NOMENT: "Chet flnJshing 
the game with his eyelid completely 
slashed through." 

Copyright 2009 Muslc City Mafia. 
www.musiccity11,afta.com 

Egy CSS használatával készült oldal szokványos böngészőben olvasva 

A fenti kép megmutatja, hogy miként látszik az oldal egy szokásos webböngészőben. 

Az a helyzet, hogy ez az oldal nem áll túl messze attól, hogy nyomtatható legyen, de 

azért van még rajta mit javítani. 

A weboldal az alábbi módosításokkal tehető nyomtatóbarátabbá: 

• Cseréljük minden szöveg színét feketére. 
• Távolítsuk el a hivatkozások félkövér és színes formázását. 
• A játékossal kapcsolatos információkat tartalmazó részeket helyezzük egymás 

fölé, mivel egymás mellett aligha férnek el egy nyomtatott oldalon. 
• A játékossal való kapcsolatfelvételre szolgáló feliratot ("Contact Terry") teljes 

egészében távolítsuk el. 

Bár az abszolút elhelyezés remekül működik a jégkorong-játékost ábrázoló mintaol

dalunkon, a nyomtatásra szánt oldalak esetében nem mindig számít jó ötletnek. 

Kevésbé talányosan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy ha az oldalon lévő lényegi 

tartalom egy oldalnál nagyobb területet igényel, érdemesebb relatív elhelyezést 

használnunk, és engednünk a tartalmat több oldalon át folytatódni. 

Az általános célú stíluslaphoz képest megejtendő első két változtatás igazán magától 

értetődő- lényegében a már meglévő stíluselemek megváltoztatását, illetve megszün

tetését jelentik. A harmadik változtatás mindazonáltal némi fontolgatást igényel. Annak 

a ténynek az ismeretében, hogy a nyomtatott oldalak mérete adott, érdemes lehet 

a nyomtatott változatban megjelenő valamennyi elem esetében abszolút elhelyezést 
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használni. Így lényegesen egyszeruob a tartalmat hordozó elemeket pontosan 
a szándékaink szerint elhelyezni. Végül pedig azt említjük meg, hogy a fenti lista 
utolsó elemének megvalósítása igen egyszerű - egyszerűen annyi a dolgunk, hogy 
a contact elem display tulajdonságának a none értéket adjuk. 

A 20.1. példa a player_print. ess stíluslap CSS-kódját ismerteti, amely a benne 
található, az előzőekben ismertetett változtatásokkal tökéletesen alkalmas a jégkorong
játékosokkal foglalkozó oldalaink kinyomtatására. 

20.1. példa A jégkorong-játékosokkal foglalkozó oldalak kin_vomtatását segítő CSS-kód 

body { 

font-farnily:Verdana, Arial; 

font-size:12pt; 

color:black; 

div 

padding: 3px; 

div.title 

font-size:lBpt; 

font-weight:bold; 

font-variant:small-caps; 

letter-spacing:2px; 

position:absolute; 

left:Oin; 

top:Oin; 

div. image 

position:absolute; 

left:Oin; 

top:0.5in; 

div. info 

position:absolute; 

left:l.75in; 

top:0.5in; 

div.favorites 

position:absolute; 

left:l.75in; 

top:2in; 

div.footer 

position:absolute; 

text-align:left; 
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left:Oin; 

top:9in; 

table.stats 

width:lOO%; 

text-align:right; 

font-size:llpt; 

position:absolute; 

left:Oin; 

top:3.75in; 

div.contact ( 

display:none; 

.label 

font-weight:bold; 

font-variant:small-caps; 

tr.heading 

font-variant:small-caps; 

background-color:black; 

color:white; 

tr.light 

background-color:white; 

tr.dark 

background-color:#EEEEEE; 

th.season, td.season 

text-align:left; 

a, a:link, a:visited 

color:black; 

font-weight:normal; 

text-decoration:none; 

A fenti kódban talán az a legszebb, hogy hüvelyket (angolul inch, a CSS-ben: in) 

használ mértékegységként minden, az abszolút elhelyezést megvalósító helyen. Ha arra 

gondolunk, hogy a nyomtatott oldalakat képpont helyett hüvelykben szokás mérni 

(mármint az USA-ban), ez igen hasznos dolog. A kódot figyelmesen tanulmányozva 

észrevehetjük, hogy a szöveg rnindenütt fekete, a hivatkozásokról minden különleges 

stílusformázást eltávolítottunk, és a tartalmat képviselő részek elhelyezése most már 

abszolút- vagyis éppen ott lesznek, ahová szánjuk őket. 
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Az oldalak nyomtatási előnézetének megtekintése 
A 20.4. ábra a jégkorong-játékossal foglalkozó oldal nyomtatóbarát változatát mutatja

így látható a Mozilla Firefax Print Preview (Nyomtatási előnézet) ablakában. 

�UtcC•tyMafia- ift1Y�� 

16 - TERRY lANCASTER 

NlOCNANE: � T 
POSITlON: R W 
HEICKT: 6'3• 
WEICHT! 195 
SHOOTS: left 
AGE 40 
BJRTliPLAce: Nashvllle, TN 

fAVORITE NHL PLAYER! Brelt Hull 
fAVOIUTE NHl TEAM: Nashville Predators 
fAvoa.rre SoUTHEit N flXIN: Sklllet Fr led 
Potatoes 
fAVOlflE NEAT AND THREE! Swett's (map) 
fAvORne CouNTRY STAR: Patsy Cllne 
fAVORITE MAflA MOMENT! •ehet flnishing 
the game with hfs eyelld completE.Iy slashed 
through.• 

SEASON GP G A P PIM PPG SHG GWG1 
i\Vinte< 2009 \24114ii4\2BI 2! ol or--5: 
ISO"'""" 2009 RI 91 9f!BI >l ol ol 
l5pnng 2009 19 7[17[24T-----o[-or--ci 

.l 

20.4. ábra 

A nyomtatási előnézet 

használatával kinyomta

tás nélkül is megtekinthet

jük a weboldalak nyom

tatóbarát változatát 

Ha a 20.4. ábra az egész oldalt megmutatná-mind a ll hüvelyknyi magasságát, meg 

még egy keveset - felfigyelhetnénk rá, hogy az oldal nyomtatóbarát változata legalul 

mostanra a láblécet is tartalmazza- lásd a 20.5. ábrát. 

A 20.5. ábra a nyomtatóbarát változatok gyakorlati használatát hivatott bemutatni. 

A:z. ábrán a jégkorong-játékost bemutató, szokásos oldalunk az Adobe Acrobat 

Readerrel megnyitható PDF-dokumentum formájában tűnik fel újra. 

A jégkorong-játékost ábrázoló weboldalt az Adobe cég virtuális nyomtatójával "kinyom

tatva" PDF-dokumentummá alakíthatjuk A:z. Olvasó találkozhat olyan PDF-átalakítókkal 

is, mint a Do PDF (h t tp: 1 lwww. dopdf. com), amelyek az Adobe Acrobat alkalmazásnál 

alacsonyabb költséggel állíthaták üzembe. PDF-formátumba nyomtatva lényegében 

olyan formátumát kapjuk meg a nyomtatóbarát weboldalnak, amely kinyomtatás céljá

ból könnyedén továbbítható elektronikusan. 

-� 
� 

Ha bővebb információra vágyunk az Acrobat alkalmazást illetően, látogassunk el 

a h t tp: l lwww. adobe. comlproductslacrobatl weboldalra. 
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20.5. ábra 

16 - TERRY LANCASTER 

-....,�....., NIC.KNAME: Bio T 
PosmoN: RW 
HEIGHT: fir 
WUGHT: 195 
SHooTS: Left 
AGE: 40 
BlRTHPLACE: NashviJie, TN 

FAVORITE NHL PLAYER: Brett Hull 
FAVOfUTE NHl TEAM: Nashville PredCitars 

.... ..001-.....1 �:a= SountERN flXJN: Skfftet Fried 

fAVOIUTf MEAT AND THttEE: Swett's (map) 
fAVORlTt CoUNTRY STAR: Patsy Cline 
fA VOIUTE MAflA MOHENT: •ehet finishinQ 
the oame with his eye!Ki compietetv slashed 
throUQh." 

CopyriQht 2009 Music City Mafla. 
www .musiccitymafia.com 

SHG 

A jégkorong-játékost bemutató oldalból úgy készítettúnk PDF-dokumentumot, hogy kinyom

tattuk az Adobe PDF-nyomtatójával 

Összefoglalás 
A mai órán a CSS-nek egy rendszeresen felmerülő igényt - a weboldalak nyomtatását -

megoldó gyakorlati alkalmazásával foglakoztunk Az óra elején megtudtuk, hogy ponto

san mit takar a nyomtatóbarát weboldal fogalma. Ezt követően megismerkedtünk a CSS

be épített, a weboldal megjelenítésére szolgáló információhordozák elkülönítését szol

gáló lehetőséggel, illetve megtanultuk azt is, hogy tniként választható meg a megfelelő 

stíluslap. Az óra végén létrehoztunk egy stíluslapot, amelynek egyetlen feladata, hogy 

az oldalt előkészítse nyomtatásra. Bár a legtöbb felhasználó szívesebben tekinti meg 

az oldalt egy nagyméretű manitoron ahelyett, hogy papírról olvasná, vannak helyzetek, 

amikor mindenképpen szükséges a weboldal kinyomtatása. A weboldalaink olvasóinak 

mindig a lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk, ezért a nyomtatóbarát 

változatok kialakítása feltétlenül szükséges. 
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Kérdezz-felelek 

K: A <link l> elem media jellemzőjének használatával megoldható-e a kézi 

eszközökön való megtekintéshez szükséges stíluslap kialakítása? 

V: Igen. Ha a <link />elem media jellemzője a handheld értéket kapja, akkor 

pontosan a kézi készülékekre szánt stíluslapot adhatjuk meg. Alighanem azt 

fogjuk tapasztalni, hogy a mobileszközökre szánt weboldalak is ebbe az irányba 

mozdulnak el, ahelyett, hogy erre a célra különleges, a WML-hez (Wireless 

Markup Language) hasonló jelölőnyelveket használnának. 

K: A továbbiakban is el kell helyeznem a nyomtatható változatra utaló kis nyom

tatóikont az olda/aimon? 

V: Nem. A kapcsolt stíluslapok módszere, amellyel a mai órán ismerkedtünk meg, 

anélkül teszi lehetővé a nyomtatóbarát weboldalak kialakítását, hogy bármiféle 

különleges hivatkozás szerepeloe az oldalon. Ugyanakkor, ha a felhasználó 

számára lehetővé szeretnénk tenni, hogy a nyomtatóbarát változatot a böngé

szőben tekintse meg, létrehozhatunk egy hivatkozást egy olyan változatra, 

amely fő (böngész6ben megjelenő) stíluslapként is nyomtatóbarát stíluslapot 

használ. További lehetőség, ha az oldalon a felhasználó tudomására hozzuk, 

hogy a nyomtatóbarát változat megtekintéséhez a böngész6program nyomtatási 

előnézetét kell használnia. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Ha a nyomtatóbarát változathoz vezető ikonra kattintunk, biztosan nyomtató

barát változatl1oz jutunk? 

2. Mi történik a külső stíluslappal, ha úgy hivatkazunk rá az oldalon, hogy a media 

jellemzőnek nem adunk értéket? 

3. Hogyan kell hivatkoznunk a freestlye. ess nevű stíluslapra egy weboldalon, 

ha azt szeretnénk, hogy a hatása csak az oldal televízión történő megtekintésekor 

érvényesüljön? 
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Válaszok 

1. Nem. Az is fontos, hogy a hivatkozás olyan különleges stíluslapot használó 

oldalra mutasson, amelynek hatására az oldal valóban "nyomtatóbarát" lesz. 

2. A media alapértelmezett értéke az a ll; ennek hatására a stíluslap minden 

információhordozó-típus esetében érvényre jut. 

3. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="freestyle.css" 

media="tv" /> 

Gyakorlatok 

• Hozzunk létre nyomtatóbarát stíluslapot egy olyan weboldalhoz, amelyen 

meglehetősen sokféle szín és sok kép található. Ne feledkezzünk meg a nyomta

tóbarát stíluslapra hivatkozó <link />elem elhelyezéséről a weboldalon. 
• Azok, akikben túlteng az önbizalom, próbálkozzanak a <link />elem media 

jellemzőjének handheld értéket adva a weboldalaikból kézi eszközökre szánt 

változatot kialakítani. Az elv ugyanaz, mint a nyomtatóbarát oldalak esetében, 

azzal a különbséggel, hogy ez esetben az olvasás nem papírlapról, hanem egy 

igencsak korlátozott méretű kijelzőről történik. Az oldal ellenőrzése úgy valósít

ható meg, hogy közzétesszük az oldalt, majd a mobiltelefonunkról vagy a kézi 

eszközünk böngészőjéből nyitjuk meg. 



21. ÓRA 

Dinamikus webhelyek 

A lecke tartalma: 

• A dinamikus tartalom különféle típusai 
• JavaScript a HTML-kódban 
• Véletlenszerű szöveg megjelenítése JavaScript használatával 
• Képváltás felhasználói műveletek alapján, JavaScript segítségével 

A dinamikus szó olyasvalamit jelent, ami mozgásban van, illetőleg mozgásra késztet 

valamit. Webhelyekről beszélve dinamikus webhely alatt olyan webhelyet értünk, 

amelyet úgy terveztek, hogy a felhasználói műveletek a webhely működésének szerves 

részét képezik, vagyis igyekszik a felhasználót valamilyen cselekvésre rávenni - legyen 

ez annyi, hogy tovább olvas egy írást, vagy hogy megvesz egy terméket, és hasonlók. 

A mai lecke során belekóstolunk a webhelyet dinarnikussá tevő felhasználói beavatko

zás tárgykörébe, érintve rnind a kiszolgáló, mind az ügyféloldali parancsfájlok készítését 

- ez utóbbiból pár gyakorlati példát is felvonultatva. 

A könyv más részén is tettünk már említést az ügyféloldali parancsfájlok készítéséről, és 

az Olvasó is készített már ilyet a 18. óra során, amikor eseményjellemzőket és JavaScript

kódot használtunk bizonyos elemek stílusának megváltoztatására - ezt a dokumentum

objektummodell (Document Object Model, DOM) módosításának nevezzük. Ebben 

a fejezetben is hasonló dolgunk akad majd- ha pontosabban szeretnénk fogalmazni, 
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akkor a különböző technológiákkal való megismerkedés utánJavaScript-kód segítsé

gével véletlenszerű idézeteket jelenítünk meg egy oldal betöltődésekor, és a felhasználói 

műveletek függvényében képeket fogunk cserélgetni. 

A parancsfájlok különféle típusai 

A webfejleszták kétféle parancsfájltípust különböztetnek meg: a kiszolgálóoldali és 

az ügyféloldali parancsfájlokat Az említett két parancsfájltípus bármelyikének tárgyalá

sa meghaladná könyvünk kereteit- ez már végső soron számítógép-programozás len

ne. A Tanuljuk meg. .. 24 óra alatt sorozat két igen hasznos és népszerű kiadványa e 

tekintetben könyvünk természetes kiegészítőjének tekinthető: a kiszolgálóoldali 

parancsfájlok készítésével a Sams Teach Yourseif PHP, MySQL and Apache Ali-in-One 

című, az ügyféloldali parancsfájlokkal pedig a Sams Teach Yourseif javaScript in 24 

Hours (magyarul: Tanuljuk meg a javaScript használatát 24 óra alatt, Kiskapu, 2006) 

című könyv foglalkozik. 

A kiszolgálóoldali parancsfájlok olyan parancsfájlok, amelyek a webkiszolgálón futnak, 

és a futásuk eredményét a webkiszolgáló juttatja el a webböngészőhöz. Ha előfordult 

már olyan, hogy egy webhelyen űrlapot töltöttünk ki- ideértve bármely keresőmotor 

használatát -, akkor már találkoztunk is kiszolgálóoldali parancsfájl eredményeként 

előálló weboldallaL Az alábbi listában népszerű kiszolgálóoldali parancsfájl-értelmező

ket ismertetünk - a feltüntetett webhelyeket felkeresve tudhatunk meg többet róluk. 

• PHP (PHP: Hypertext Preprocessor): h t tp: l /www. php. ne t l 

• JSP Q ava Serve r Pages): h t tp: l l j ava. sun. com/products l j sp/ 
• ASP (Active Server Pages): http: l /www. a sp. ne t/ 
• Perl: http: l /www.perl.org/ 
• Python: h t tp: l /www. python. org l 

• Ruby: http://www.ruby-lang.org/ 

Neve ellenére a JavaScript nyelv nem leszármazottja a Java nevű, objektumközpontú 

programozási nyelvnek, és más kapcsolatban sem áll vele. A Sun Microsystems cég 

által 1995-ben bevezetett Java nyelv a JSP kiszolgálóoldali parancsfájl-értelmezővel 

áll igen szaros rokonságban. A JavaScript nyelvet a Netscape Communications cég 

fejlesztette ki, szintén 1995-ben. A nyelv azért kapta ezt a nevet, mert így kívánták 

jelezni a külső hasonlóságát a Java nyelvvel - mindazonáltal a Java és a JavaScript 

nincs közvetlen rokonságban egymással. 

Az előzőekkel ellentétben az ügyféloldali parancsfájlok olyan parancsfájlok, amelyek 

a webböngésző belsejében futnak- a parancsfájl futtathatóságának nem feltétele 

a webkiszolgálóval való kapcsolat. Az ügyféloldali parancsnyelvek közül messze 

a JavaScript a legnépszerűbb. Sokéves kutatások szerint a webböngészők kilencvenhá

rom százalékában engedélyezett a JavaScript-parancsfájlok futtatása. 
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A Microsoft cég által fejlesztett VBScript C Visual Basic Scripting Edition) egy másik ügy

féloldali parancsnyelv. Ezt a nyelvet csak a Microsoft Internet Explorer webböngészővel 

megtekintett oldalakon használhatjuk, így aztán csak olyan esetekben érdemes ezzel 

a nyelvvel dolgoznunk, amikor egészen biztosak vagyunk abban, hogy a webhelyünket 

csak Internet Explorerrel fogják látogatni - például egy zárt céges környezetben. 

Minthogy szándékaink szerint a lehető legszélesebb olvasóközönséghez szeretnénk 

szólni, ebben a leckében az ügyféloldali parancsfájlokat JavaScript nyelven készítjük el, 

és az óra valamennyi példáját is ezen a nyelven írtuk. 

JavaScript-kód a HTML nyelvű oldalakon 

JavaScript-kód két helyen lehet a fájljainkban: 

• önálló állományban, amely . js kiterjesztést kap, és 
• közvetlenül a HTML nyelvű fájlok belsejében. 

A külső fájlokat gyakran részesítik előnyben a parancsfájl-könyvtárak (több weboldalon 

is használható kódok) készítői, míg a közvetlenül a HTML-fájlba kerülő JavaScript-kódok 

általában az adott oldalra jellemző egyedi műveleteket valósítanak meg. Mindegy, hogy 

a JavaScript-kódunk hol kapott helyett, a létezéséró1 a <script></ script> címkepárral 

kell értesítenünk a webböngészőt 

Ha a JavaScript-kódot külső fájlban helyeztük el, az alábbi módon hivatkozhatunk rá: 

<script type="text/javascript" src="/eleresi/ut/script.js"> 

A <script></ script> címkepár rendszerint a <head></head> címkék között kap 

helyet, mivel szigorú értelemben véve nem olyan tartalomról van szó, amelynek 

a <body> és </body> címkék között, azaz a szövegtörzsben kellene helyet biztosíta

nunk. Mindazonáltal az is elég, ha a JavaScript-függvényeket, illetve -kódrészleteket 

mindössze a <script> címkékkel határoljuk, és egyébként oda tesszük az oldalon 

belül, ahol éppen szükség van rájuk. A 21.1. példa egy olyan JavaScript-kódot ismertet, 

amelyet a HTML-dokumentum törzsében helyeztünk el. 

21.1. példa Sz6veg ki íratása javaScript-kóddal 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<he ad> 

<title>JavaScript Example</title> 

</head> 
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<body> 

<hl>JavaScript Example</hl> 

<p>This text is HTML.</p> 

<script type="text/javascript"> 

<!- A parancsokat elrejtjük a régi böngészők elől 

document.write('<p>This text comes from JavaScript.</p>'); 

ll A parancsok elrejtése eddig tartott --> 

</script> 

</body> 

</html> 

A <script> és a </script> címkék közé egyetlenJavaScript-parancs került, amely 

az alábbi HTML-kódot állítja elő: 

<p>This text comes from JavaScript.</p> 

A böngészőnk a fenti HTML-oldal megjelenítése alatt a <script>< l script> címkepár

hoz érve megáll, a másodperc ezredrésze alatt végrehajtja a parancsot, majd folytatja 

az oldal megjelenítését, immár a JavaScript-parancs kimeneteként előálló HTML-kime

netet is tartalmazva. A 21.1. ábra szerint a weboldal éppen úgy jelenik majd meg, mint 

bármely más HTML-oldal. Végül is HTML-oldalról van szó, annyi különbséggel, hogy 

a HTML-kód egy parányi részét a JavaScript-parancs állítja elő. 
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21.1. ábra 
A javaScript nyelvű kódrészlet 
kimenetesemmiben sem külön
bözik a többitől 

A 21.1. példát olvasva alighanem telfigyeltünk az alábbi két sorra: 

<!- A parancsokat elrejtjük a régi böngészők elől 

ll A parancsok elrejtése eddig tartott -> 

Ezek valójában HTML nyelvű megjegyzések. Minden, ami a < ! - - és a --> karak

terek közé esik, látható marad a torráskódban, de a böngésző nem jeleníti meg. 

Esetünkben a JavaScript-kód az, amit a HTML-kódon belül megjegyzéssé alakítot

tunk, arra a kevéssé valószínű esetre felkészülve, hogy a webhely látogatója túl 

régi böngészőt használ, vagy esetleg a böngészőjében letiltotta a JavaScript

parancsok végrehajtását. 
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Véletlenszerű tartalom megjelenítésa 

JavaScript-kóddal megoldható például az, hogy az oldal minden betöltésekor némileg 

eltérő tartalommal jelenjen meg. Lehet, hogy az Olvasónak is van olyan, szövegrészle

tekből, illetve képekből álló gyűjteménye, amelyet elég érdekesnek talál ahhoz, hogy 

a weboldalain is megjelenítse. 

A fejezet szerzője imádja az érdekes idézeteket. Ha az Olvasó is hasonló alkat, 

alighanem jól elszórakozik majd azzal, hogy minden alkalommal más idézetet írat ki 

a weboldalain. Ha egy minden betöltéskor más idézetet kiíró weboldalt kívánunk létre

hozni, akkor az az első dolgunk, hogy összegyűjtjük az idézeteket, illetve az idézetek 

forrásait. Ezt követően az idézeteket elhelyezzük egy JavaScript-tömbben A tömb 

a programozási nyelvek egy olyan különleges tárolóeszköze, amely remekül alkalmas 

adatlisták tárolására. Miután az idézeteket betöltöttük a tömbbe, az idézetek véletlen

szerű kiválasztását végző JavaScript-kódot megírni már meglehetősen egyszerű. Azt 

a kódot, amelyik a kimenetet a HTML-oldalba illeszti, már ismerjük. A 21.2. példa 

az egyes betöltések alkalmával véletlenszerű idézetet megjelenitő weboldal HTML- és 

JavaScript-kódját egyaránt tartalmazza. 

21.2. péllia Véletlenszerű idézeteket megjelenítő weboldal 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-IIW3C//DTD XHTML l.liiEN" 

"http:llwww.w3.orgiTRixhtmllliDTDixhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http:llwww.w3.orgl19991xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Quotable Quotes<ltitle> 

<script type="textljavascript"> 

<!-- A parancsokat elrejtjük a régi böngészők elől 

function getQuote() { 

ll Létrehozzuk a tömböket 

quotes = new Array(4); 

sources = new Array(4); 

ll Feltöltjük a tömböket az idézetekkel 

quotes[O] = "When I was a boy of 14, my father was so " + 

"ignorant ... but when I got to be 21, I was astonished " + 

"at how much he had learned in 7 years."; 

sources [0] = "Mark Twain"; 

quotes[l] = "Everybody is ignorant. Only on different " + 

"subjects."; 

sources[!] = "Will Rogers"; 

quotes[2] = "They say such nice things about people at " + 

"their funerals that it makes me sad that I'm going to " + 

"miss mine by just a few days. "; 

sources[2] = "Garrison Keilor"; 

quotes[3] = "What's another word for thesaurus?"; 

sources[3] = "Steven Wright"; 
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ll Előállítunk egy véletlenszerű tömbindexet 

i = Math.floor(Math.random() * quotes.length); 

ll Az idézetet megjelenítjük HTML nyelven 

document.write("<dl style='background-color: lightpink'>\n"); 

document.write("<dt>" + "\"<em>" + quotes[i] + "</em>\"\n"); 

document.write("<dd>" + "- " 
+ sources[i] + "\n"); 

document .write ( "<dl>\n"); 

ll A parancsok elrejtése eddig tartott --> 

</script> 

</head> 

<body> 

<hl>Quotable Quotes</hl> 

<p>Following is a random quotable quote. To see a new quote just 

reload this page.</p> 

<script type="text/javascript"> 

<!-- A parancsokat elrejtjük a régi böngészők elől 

getQuote(); 

ll A parancsok elrejtése eddig tartott --> 

</script> 

</body> 

</html> 

Bár a fenti kód némiképp hosszúnak tűnik, figyelmes tanulmányozás közben meg

figyelhetjük, hogy a nagy részét a weboldalon megjeleníthető négy idézet alkotja. 

Ha ezen túltesszük magunkat, a kód maga már nem olyan vészesen bonyolult. Az első 

cscript></script> címkepár között lévő sok-sok sor a getQuot e  () nevű függvény 

létrehozását végzi. Miután a függvényt megírjuk, az a tartalmazó oldal más részeiről is 

meghívható lesz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a függvényt egy külső fájlban he

lyeznénk el, akkor azt bármely oldalunkról meghívhatnánk A kód figyelmes tanulmá

nyozása során az alábbiakhoz hasonló sorokat veszünk észre: 

ll Létrehozzuk a tömböket 

és 
ll Feltöltjük a tömböket az idézetekkel 

Nos, ezek megjegyzések. A kód írója ilyen formában helyezhet el megjegyzéseket 

a kódban. A megjegyzések arra valók, hogy a kódot olvasók is megértsék, hogy a kód 

egy-egy része miért felelős. Az első, a tömbök létrehozásáról szóló megjegyzés után 

látható, amint létrejön két, egyenként négy elemet tartalmazó tömb - az egyik neve 

quotes (idézetek), a másiké pedig sources (források): 

quotes = new Array(4); 

sources = new Array(4); 

A második megjegyzés (amely a tömbök idézetekkel való feltöltéséről szól) után négy 

elemet helyezünk el a tömbjeinkben. Az első, Mark Twaintől származó idézetet 

közelebbről is szemügyre vesszük: 
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quotes[O] = "When I was a boy of 14, my father was so " + 

"ignorant ... but when I got to be 21, I was astonished at " + 

"how much he had learned in 7 years."; 

sources [0] = "Mark Twain"; 

Azt már tudjuk, hogy a quotes és a sources szavak a tömbök nevei. Azokat a változó
kat azonban, amelyeknek értéket adunk, esetünkben a quotes [O] és a sources [O] 

névvel illetjük. Az idézeteket és a forrásokat tömbök tartalmazzák, és minden tömb
elemnek száma is van. A tömbök első elemei nem az 1., hanem a O. helyre kerülnek. 
Más szávai, a számozást nem az l, hanem a O sorszámnál kezdjük. Az első idézet 
szövegét (azaz az értéket) tehát a quotes [O J nevű változóban helyezzük el. Ehhez 
hasonlóan az első forrás szövege a source [O l változába kerül. A karakterláncokat 
idézőjelbe tesszük. Minthogy azonban a JavaScript nyelvben a parancsok végét sortö
rés jelzi, az alábbi kódrészlet problémákat okozna: 

quotes[O] = "When I was a boy of 14, my father was so 

ignorant ... but when I got to be 21, I was astonished at 

how much he had learned in 7 years. "; 

Így aztán azt látjuk, hogy a karakterláncot más, idézőjelbe tett karakterláncokból fűzzük 
össze, az összefűzés jelzésére a pluszjelet C+) használva. A következő kódrészlet az, ame
lyik a leghatározottabban emlékeztet programozásra. A sor egy véletlenszámot állít elő: 

i = Math.floor(Math.random() * quotes.1ength); 

A céljainknak azonban nem lesz megfelelő akármelyik véletlenszám, mivel 
a véletlenszám annak megállapítására kell, hogy melyik idézetet, illetve forrást írjuk ki 
-és nekünk csak négy idézetünk van. Így aztán a fenti JavaScript-sor: 

• a Ma th. random () függvénnyel előállít egy O és l közötti véletlenszámot; 
a Ma th. random () függvény egy lehetséges kimenete lehet például a 0.5482749; 

• a véletlenszámot megszarazza a quotes tömb hosszával, ami jelenleg 4 (a tömb 
hossza alatt a tömb elemszámát értjük); ha a véletlenszám az előzőeknek 
megfelelően 0.5482749, akkor néggyel megszorozva 2.1930996-ot kapunk; 

• a Math. floor ( ) függvénnyel az eredményt lefelé kerekíti a legközelebbi egész 
számra, más száva! a 2.1930996 számból 2 lesz; 

• az i változó értékéül a 2 számot adja. 

A függvény további része néhány kivételtől eltekintve elvileg mostanra ismerős. Ahogy 
azt már az óra korábbi részében láttuk, a document. wri te () parancs arra való, hogy 
a böngésző által megjeleníthető HTML-kódot állítsunk elő. A karakterláncokat úgy dara
botjuk, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mit kell másként kezelni - gondolunk itt arra 
például, hogy amikor az idézőjeleket meg kell jeleníteni, akkor egy fordított perjellel 
tevédjük őket(\"), de említl1etnénk a változók értékének behelyettesítését is. A tényle
gesen megjelenített idézet és forrás az lesz, amelyik a quotes [i l és a sources [i] vál
tozókra illeszkedik - az i értékét a fenti matematikai függvényekkel határozzuk meg. 
Mindazonáltal pusztán az, hogy a függvényt elkészítjük, még nem jelenti azt, hogy bár-
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Illiféle kimenetet is kapunk. A HTML-fájl későbbi részében egy <script>< l script> 

címkepár között ismét láthatjuk a getQuote ( )  szót- ott történik a függvény hívása. 

Minden olyan helyen, ahol függvényhívás történik, a HTML-kádba bekerül a hívás 

eredménye. Esetünkben ez az eredmény egy idézetet tartalmazó bekezdés. A 21.2 ábra 

a Quotable Quotes (Idéznivaló idézetek) című oldalt mutatja, egy webböngészőben 

megjelenítve. Az oldal újratöltődésekor egy a négyhez eséllyel egy másik idézet jelenik 

meg -végső soron tehát a véletlen dönt. 

• Quotablee Quot� · Marilla Ftrriox 

f.il<fditX" .... ">t"'Y.i!<>ofuno<bloobl:l<lp 
--. c � http://www.yourdomaln.com/randomquote.html 

Quotable Quotes 

Folowiog is arandom quotable quotc_ To see a new quotc just rdoadtbispage. 

l tWhat'sanoth.rwordfortM.saurus?'" 
-SicvmWnpr 

Done 

oC;r Glo-..:tlll 

-+ ·l 
� 

-:l 

.. � 

21.2. ábra 

A Quotable Quotes című oldal 
minden betöltődésekor egy 
véletlenszerűen kiválasztott 
idézetet jelenít meg 

Ne feledjük, hogy az oldalt könnyedén módosítl1atjuk úgy, hogy saját idézeteket, vagy 

más, véletlenszerűen megjelenítl1ető szöveget jelenítsen meg. A kód quotes és sources 

tömbjeit további értékekkel feltöltve a megjelenítl1ető idézetek számát is növelhetjük 

A Quotable Quotes oldalt kiindulási alapként használva a parancsfájl módosításával 

könnyen kialakítl1atjuk a saját érdekes, a megvalósított ötletre alapuló változatunkat 

Ha közben hibázunk, annyi baj legyen. A hibákat akkor tudjuk kijavítani, ha türelme

sek vagyunk, és figyelmesen elemezzük a begépelt kódot. Mindig törölhetünk egy 

keveset a kódból, amíg annyira le nem egyszerűsítjük, hogy már működőképes 

legyen- ezt követően pedig kis részletenként tovább bővítve a kódot ellenőrizhetjük, 

hogy az újonnan beírt részlet működik-e. 

A dokumentum-objektummodell 
Ha a JavaScript használatával szeretnénk a weboldalainkon megvalósítani a felhasználói 

beavatkozás lehetőségét, akkor rendszerint valamilyen értelemben a dokumentum-ob

jektummodel (Document Object Model, DOM) kezelésével is foglalkoznunk kell. 

A DOM a dokumentumok lámatatlan felépítését jelenti - nem a HTML-felépítést, és nem 

is azt a módot, ahogy a formázás szintjeit használjuk, hanem inkább valamiféle általáno

sabb érvényű keretrendszert, illetve tárolót Ha a fenti leírás ködösnek tűnik, annak 

az az egyetlen oka, hogy valóban az -a tárgya nem határolható be egyszeruen. 
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A mindent magába foglaló tárolóobjektum neve docurnent. A dokumentumban előfor

duló, azonosítóval rendelkező további tároJókra az azonosítójuk alapján hivatkazunk 

Ha van például egy olyan, <d i v> címkékkel megadott szakaszu nk, amelynek az azo

nosítója wrapper, akkor a megfelelő DOM-elemre a document. wrapper hivatkozással 

utalhatunk 

A 17. órán egy adott elem láthatóságát úgy változtattuk meg, hogy a hozzá kapcsolódó 

style objektumon változtattunk valamit. Ha a wrapper azonosítójú, <div> címkékkel 

megadott szakasz háttérszínét szeretnénk elérni, akkor így kell rá hivatkoznunk: 

document.wrapper.style.background-color 

Ha a fenti stíluselem értékét szeretnénk - akár egy felhasználói művelet eredményeként 

létrejövő esemény alapján - megváltoztatni, akkor az alábbi sorral cserélhetjük például 

fehérre a színt: 

document.wrapper.style.background-color="#ffffff" 

A DOM az a keretrendszer, amely az elemek és a hozzájuk tartozó objektumok elérését 

biztosítja a számunkra. Itt nyilvánvalóan csak rövid áttekintést nyújthatunk egy 

a fentiekhez hasonlóan bonyolult dologról, de most már legalább kezdjük érteni, hogy 

ez a docurnent . akármi dolog miről is szál. A DOM-ról lényegesen többet tudhatunk 

meg, ha felkeressük a World Wide Web Consortiumnak a témával kapcsolatos 

webhelyét a h t tp: l /www. w 3. org /DOMI címen. 

Képváltás felhasználói műveletek alapján 

A 18. órán bemutattuk a felhasználói műveletek eseményeit: az onclick, az onmouse

over, az onmouseout eseményt és társaikat. Akkor a felhasználói beavatkozásra rea

gálva a szövegen változtattunk; ma olyan módosításokkal ismerkedünk meg, amelyek 

látványosak, dinamikusak, és gyakorlati hasznuk is van. 

A 21.3. ábrán egy gyűjtőknek szóló internetes katalógus oldalát látjuk. A katalógus 

valamennyi oldalán találunk egy nagy képet, a képen látható tárggyal kapcsolatos 

információkat, az oldal alján pedig további, kis képek jelennek meg. Az ilyen kataló

gusoknál az egyes tárgyak közeli képei is fontosak a lehetséges vásárló számára, de ha 

az oldalon helyeznénk el nagyobb képeket, az mind az oldal külalakjára, mind 

a sávszélességgel való gazdálkodásra hátrányosan hatna. Az oldalon lévő nagy képet 

az alábbi <img l> címke használatával töltjük be: 

<img name="product_img" src="/eleresi/ut/image.jpg" alt="photo" l> 

Ahogy látjuk, a kép a product_img nevet kapja, így aztán a DOM-ban 

a docurnent. product_img hivatkozással érhetjük el. Ez azért fontos, mert a JavaScript 

segítségével dinamikusan megváltoztathatjuk a docurnent. product_img. src értékét

vagyis a kép forrását, amit egyébként az src jellemző értékeként adunk meg. 
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21.3. ábra 

A katalógusban lévő tárgyat 

tartalmazó oldal a betöltést követően 

Az alábbi kód felelős a 21.3. ábra alján látható, öt képből álló csoport negyedik képének 

létrehozásáért. Az onrnouseover esemény azt jelzi, hogy amennyiben a felhasználó 

az egérmutatót a kis kép fölé mozgatja, a document. product_irng. src objektum- azaz 

a nagy kép forrásfájl ja -értéke a megfelelő nagy képhez vezető elérési útra cserélődik. 

<a href="#" onmouseover="javascript:docurnent.product_irng.src 

'/path/to/large4.jpg'"><img src="/path/to/small4.jpg" 

width="104" height="l04" style="padding: 4px; border: Opx" 

alt="photo" /></a> 

A 21. 4. ábrán is az előző oldalt látjuk- amit a felhasználó nem töltött be újra-, de itt 

a nagy kép helyét már egy másik képfájl tartalma tölti ki, ugyanis a felhasználó 

az egérmutatót az alul lévő kis képek egyike fölé mozgatta. Arnikor a felhasználó 

az egérmutatóval az oldalon látható kis kép fölé ér, a kép nagy méretű változata 

megjelenik az oldal felső részében. 

21.4. ábra 

Amikor a felhasználó a kis kép fölé 

viszi az egérmutatót, a nagy képet 

lecseréljük 
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Összefoglalás 
A mai órán megismertük a kiszolgálóoldali és az ügyféloldali parancsfájlok közti 
különbséget, és megtanul tuk, hogy miként illeszthetünk JavaScript -parancsokat 
a HTML-fájljainkba, hogy a webhelyünkön felhasználói műveletekre adjunk lehetősé
get. Tudjuk már azt is, hogy a JavaScript nyelv document. wri te ( )  parancsa miként 
használható véletlenszerűen kiválasztott idézetek megjelenítésére a weboldal betölté
sekor. Végül pedig kiderült, hogy mi is az a dokumentum-objektummodell, és hogy 
mire használhatjuk 

Az előző órákon megszerzett tudásunkat alkalmazva megtanultuk, hogy egy ügyfélol
dali parancsfájl segítségével miként reagálhatnak a weboldalon lévő képek az egér 
mozgására. A fenti feladatok egyike sem igényel különösebb programozási tudást, 
ugyanakkor arra sarkallhatják az Olvasót, hogy elmélyítse a tudását a JavaScript vagy 
a kiszolgálóoldali parancsnyelvek valamelyikének használatában, így téve alkalmassá 
a weboldalait a felhasználói műveletek összetettebb kezelésére. 

Kérdezz-felelek 
K: Ha az órán megismert, véletlenszerű idézeteket megjelenítő parancsfájlt 

szeretném használni, de sok-sok idézettel szeretném feltölteni, akkor minden 

egyes idézetet be kell írnom minden egyes weboldal kódjába? 

V: Igen. A tömb minden elemének szerepeJoie kell az oldalon. Olyan pontra jutot
tunk itt, amikor az Olvasónak döntenie kell, hogy az ügyféloldali parancsfájl 
a megfelelő eszköz, vagy okosabb lenne a problémát a kiszolgáló oldalán megol
dani. Ha valóban sok véletlen idézetünk van, és egy alkalommal mindig csak 
egyet szeretnénk megjeleníteni, alighanem az a legokosabb, ha az idézeteket egy 
adatbázis-táblában tároljuk, és egy nyúlfarknyi kiszolgálóoldali parancsfájllal kap
csolódunk az adatbázishoz, hogy kiolvassuk a szöveget, és beillessszük az oldal
ra. Megoldás lehet az is, ha továbbra is JavaScript-parancsok tárolják valamennyi 
idézetet, de ilyenkor az a legkevesebb, hogy a JavaScript-függvényt önálló fájlban 
helyezzük el, ugyanis így a szövegtől függetlenül történhet a karbantartása. 

K: Láttam olyan internetes katalógusokat, amelyek a nagy képet valahogy úgy 

jelenítik meg, mintha egy réteg kerülne a webhely tartalma elé- továbbra is 

látható a webhely a kép alatt, de maga a nagy kép van az előtérben. Hogy lehel 

ilyet készíteni? 

V: Így elmesélve valószínűnek tűnik, hogy a hatást a "Lightbox
" 

nevű JavaScript
könyvtár segítségével idézték elő. Egy igen népszerű programkönyvtárról van 
szó, amelyet arra használhatunk, hogy a fontosnak ítélt nagy képek részleteit 
vagy akár egy képsorozatot mintegy "kirakatba tegyünk" az oldal tartalma elé. 
A programkönyvtár ingyenesen hozzáférhető a fejlesztő weboldalán, 
a h t tp: //www. huddletogether. com/projects/lightbox/ címen. 
A könyvtár telepítése és használata során kövessük a hozzá kapott utasításokat. 
A könyvünkből eddig megszerzett tudása segítségével az Olvasó képes lesz 
a saját webhelyén munkára fogni a programkönyvtárat 
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Ismétlés 
Ismétlő kérdések 

1. Tegyük fel, hogy elkészítettünk egy but ton. gif nevű fájlt, benne egy gombot áb
rázoló képpel. Készítettünk a képből egy egyszerű GIF-animációt is, amelyben 
a gomb a zöld és a fehér színt váltogatja. Ennek a fájlnak a flashing. gif nevet 
adtuk. Írjuk meg azt a HTML- és JavaScript-kódot, amely részint villogtatill kezdi 
a gombot, ha a felhasználó fölé viszi az egérmutatót, részint egy a gombra történő 
egérkattintással megnyitható, a gohere. html fájira mutató hivatkozást is tartalmaz! 

2. Hogyan módosítható úgy az előző feladatra adott megoldás, hogy a gomb 
villogni kezdjen, ha a felhasználó fölé viszi az egérmutatót, de az egérmutató 
elmozdulása után is folytassa a villogást? 

3. A:z alábbi kódrészletben mi a pluszjel szerepe? 

document.write('This is a text string ' + 'that I have created. '); 

Válaszok 
1. A kód nagyjából így nézne ki: 

<a href="gohere.html" 

onmouseover="javascript:document.flasher.src='flashing.gif'"> 

onmouseout="javascript:document.flasher.src='button.gif' "> 

<img src="button.gif" id="flasher" style="border-style:none" /></a> 

2. A kód nagyjából így nézne ki: 

<a href="gohere.html" 

onmouseover="javascript:document.flasher.src='flashing.gif' "> 

<img src="button.gif" id="flasher" style="border-style:none" /></a> 

3. A pluszjel C+) feladata a két karakterlánc összefűzése. 

Gyakorlatok 
• Van olyan weboldalunk, amely szebb lenne, vagy könnyebb lenne eligazodni 

rajta, ha a föléjük érő egérmutató hatására az ikonok, illetve egyéb képek 
megváltoznának? Ha igen, készítsük el a képek némileg fényesebb változatait, 
és módosítsuk az oldalt az ezen az órán tanultak alapján. 

• Ahogy az órán tanult módon a JavaScript segítségével véletlenszerű szöveget 
írhatunk egy weboldalra, ugyanúgy véletlen képeket- grafikát tartalmazó 
sávokat, hirdetéseket- is megjeleníthetünk Készítsünk el egy véletlen képeket 
megjelenítő weboldalt, ahol a szöveg helyére a megfelelő képeket megjelenítő 
<img/> címkét illesztjük be. 
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Webes űrlapok 

A lecke tartalma: 

• A HTML-űrlapok működése 
• A HTML-űrlapok felületének létrehozása 
• Az űrlapok adatelemeinek elnevezése 
• Rejtett adatok elhelyezése az űrlapokon 
• Hogyan választhatjuk ki a helyzetnek megfelelő beviteli vezérlőket? 
• Az űrlapadatok elküldésének módja 

Mindeddig javarészt azzal foglalkoztunk, hogy rniként adhatunk át adatokat másoknak 

-a weblapjainkat azonban arra is használhatjuk, hogy magunk gyűjtsünk adatokat 

a látogatóinktóL 

A webes űrlapok lehetővé teszik, hogy visszajelzéseket, megrendeléseket vagy más 

természetű adatokat fogadjunk a látogatóinktóL Ha használtunk már valamilyen kere

sőmotort, mint a Google, a Yahoo! vagy a Bing, máris közelebbi kapcsolatba kerültünk 

a HTML-űrlapokkal- ezek olyan, egyetlen beviteli mezővel rendelkező űrlapok, 

amelyeknek a gombját lenyomva hozzájuthatunk a keresett (és keresetlen) adatokhoz. 

A termékek megrendelésére szolgáló űrlapok szintén igen elterjedtek, így ha már vásá

roltunk valamit az Amazon.com-ról vagy az eBay-ről, szintén találkoznunk kellett 
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űrlapokkaL Ezen az órán megtanuljuk, hogyan készítsünk saját űrlapokat- fontos 

azonban megjegyeznünk, hogy csak az űrlapok előfelületének jellemzőire térünk ki. 

A háttérfelület kiépítéséhez komolyabb programozási ismeretekre van szükség, 

amelyeknek a bemutatása messze meghaladná könyvünk kereteit. 

A HTML-űrlap a weboldalunk része, amelynek a mezőiben a látogatók adatokat rögzít

hetnek - ezek azután visszakerülhetnek hozzánk, eljuthatnak az általunk megadott 

elektronikus levélcímre, egy általunk kezelt adatbázisba, vagy egy teljesen különálló 

rendszerbe: ilyen űrlapkezelő rendszer például a Salesforce.com. 

A HTML-űrlapok működése 

Mielőtt megismerkednénk azokkal a HTML-elemekkel, amelyek lehetővé teszik a saját 

űrlapjaink elkészítését, tekintsük át legalább fogalmi szinten, hogyan is jutnak vissza 

hozzánk az űrlapokon bevitt adatok. A háttérben működő folyamat (kiszolgálóoldal, 
illetve háttérprogram) kezeléséhez szükség van valamilyen programozási nyelv ismere

tére, vagy legalábbis arra, hogy képesek legyünk a mások által erre a célra írt 

kiszolgálóoldali parancskód értő használatára. Ha a weboldalunk készítésében eljutunk 

erre a pontra, feltétlenül igénybe kell vennünk egy hozzáértő segítségét, egyébként 

nem marad más, mint megtanulni az alapokat. Az űrlapok egyszerű feldolgozása nem 

különösebben bonyolult feladat, ráadásul a webes tárhelyszolgáltatónk jó eséllyel 

számos kiszolgálóoldali parancsfájlt bocsát a rendelkezésünkre, amelyeket némi 

testreszabás után munkába állíthatunk 

A PHP a kiszolgálóoldali programnyelvek legnépszerűbbike, így minden valamit is érő 

webes tárhelyszolgáltató támogatja. A használatáról nagyszerű tájékoztatást 

kaphatunk a h t tp: 1 /www. php. ne t 1 címen, de komolyabb tanulmányokat is 

kezdhetünk az alapoktól indulva, ha beszerezzük a Sams Teach Yourself PHP, Apache, 
and MySQL A/l-in-One című könyvet (amelyben egyúttal az adatbázis-kezelésről is 

olvashatunk). Jóllehet a PHP-ről és a hozzá kapcsolódó egyéb módszerekről számos 

más könyvben olvashatunk, én mégis ezt ajánlanám, talán azon egyszerű okból 

kifolyólag, hogy én írtam. A szöveg kifejezetten azoknak szál, akik most találkoznak 

először a PHP-vel, és egyáltalán, bármilyen programozási nyelvvel. 

Technikai értelemben módunk van arra, hogy kiszolgálóoldali parancsfájl nélkül 

küldjünk el űrlapadatokat - ehhez egy mai l to hivatkozást kell használnunk 

a <form> elem action jellemzőjében -,ez a módszer azonban változó eredményt 

ad. Az egyes böngészők és az egyéni biztonsági beállítások hatására a művelet 

nem a várt módon mehet végbe, ami igencsak összezavarhatja a felhasználót. 

Amikor a felhasználó elküldi egy űrlap adatait, azt várja, hogy ez elindít egy 

parancsfájlt, amely a háttérben, láthatatlanul elvégzi a munkát, majd egy üzenettel 

tér vissza, amelyben jelzi, hogy elkészült. Nos, a mai 1 to használatánál egyáltalán 

nem ez történik. 



" 

22. óra • Webes úrlapok 1359 

A:z űrlapok tartalmaznak egy gombot, amellyel a felhasználó elküldheti az adatokat-
a gomb lehet egy magunk választotta kép, de használhatjuk a szabványos HTML
űrlapgombot is, amelyet akkor kapunk, ha létrehozunk az űrlapon egy <input> ele
met, és a type jellemzőjének a submi t értéket adjuk. Ha a látogató a "Küldés" gomb ra 
kattint, az űrlapon rögzített adatokat a rendszer a <form> elem action jellemzőjében 
megadott URL-re továbbítja. Ezen a címen található az a parancsfájl, amelyik feldolgoz
za az adatokat- elküldheti azokat egy elektronikus levélben, de az is megeshet, hogy 
csak egy újabb lépést hajt végre a felhasználót kiszolgáló folyamatban (például meghív 
egy keresőprogramot, vagy elemeket helyez egy webáruház bevásárlókocsijába). 

Ha többre vágyunk annál, minthogy elektronikus levélben elküldjük magunknak 
az űrlap adatait, további technikai ismeretekre lesz szükségünk. Így ha például egy 
webáruházat szeretnénk üzemeltetni, amely hitelkártyákat fogad el, és tranzakciókat 
bonyolít le, tudnunk kell, hogy erre a célra jól bevált megoldások állnak rendelkezésre, 
amelyek mind a felhasználó adatainak biztonságát hivatottak szolgálni. Nos, erre 
a harctérre nem érdemes felkészületlenül belépni, a könyvünk azonban sajnos nem 
biztosítja a megfelelő fegyverzetet. 

Mielőtt közzétennénk az űrlapunkat, fontos, hogy átnézzük a webtárhely-szolgáltatónk 
felhasználói útmutatóját, és tájékozódjunk arról, hogy milyen űrlapfeldolgozó parancs
fájlok állnak rendelkezésre. Érdemes a CGI kulcsszót keresnünk (Common Gateway 
Interface- közös átjárófelület). A prograrnak (így az űrlapokat kezelő parancsfájlok) 
igen gyakran a CGI révén lépnek kapcsolatba a webkiszolgálóvaL 

Urlap létrehozása 

Az űrlapok kódja minden esetben a <form> elemmel kezdődik, amely bárhol állhat 
a HTML-dokumentum törzsében. A <form> elem általában két jellemzővel rendelkezik, 
amelyeknek a neve method és action: 

<form method="post" action="mailto:me@mysite.com"> 

A method a leggyakrabban a post értéket kapja- ilyenkor az adatokat egy dokumentum 
formájában küldjük el. Egyes esetekben szükség lehet a method= "get" használatára, 
amikor is az adatok az URL részeként utaznak. A get használatára jó példát adnak 
a keresők webes űrlapjai. Mivel jelenleg még nem vagyunk igazán járatosak az űrlapok 
világában, jobb, ha a post beállítást használjuk, hacsak a webgazdáok útmutatója 
máshogy nem rendelkezik. 
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Az action jellemző azt a címet adja meg, ahová az űrlap adatait küldeni szeretnénk. 

Itt két lehetőségünk van: 

• Megadhatjuk egy űrlapfeldolgozó program vagy parancsfájlt helyét egy 

webkiszolgálón, és az űrlap adatait a böngésző oda küldi el. 
• A rnailto: kulcsszó után megadhatjuk az elektronikus levélcímünket, így ha 

a látogató kitölti az űrlapot, az adatok közvetlenül hozzánk érkeznek meg. 

Ennek a megoldásnak a sikere azonban teljes mértékben azon múlik, hogy 

a felhasználó megfelelőképpen állította-e be a levelezőprogramjáL Azok, akik 

olyan nyilvános számítógépről érik el a webhelyünket, amelyen nem használ

hatnak levelezőprogramot, zsákutcába jutnak. 

A 22.1. példában létrehozott űrlapot a 22.1. ábra mutatja- itt megtalálhatunk szinte 

minden olyan beviteli elemet, ami a HTML-űrlapokon megjelenhet. Amikor bemutatjuk 

az egyes típusokat, érdemes visszatérnünk ide, hogy tisztábban lássunk. 

22.1. példa Ürlap különféle beviteli elemekkel 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www. w 3. org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll. dtd" > 

<html xrnlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xrnl:lang="en"> 

<he ad> 

<title>Guest Book</title> 

<style type="text/css"> 

.formlabel { 

font-weight:bold; 

width: 250px; 

margin-bottom: 12px; 

float: left; 

text-align: left; 

clear: left; 

.formfield { 

font-weight:normal; 

margin-bottom: 12px; 

float: left; 

text-align: left; 

input, textarea, select 

border: lpx solid black; 

</style> 

</head> 

<body> 

<hl>My Guest Book</hl> 

<p>Please sign my guest book. Thanks!</p> 
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<forrn method="post" action="URL_to_script"> 

<div class="formlabel">What is your name?</div> 

<div class="formfield"><input type="text" name="name" 

size="50" /></div> 

<div class="formlabel">What is your e-mail address?</div> 

<div class="forrnfield"><input type="text" name="email" 

size="50" /></div> 

<div class="forrnlabel">Please check all that apply:</div> 

<div class="formfield"> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I 

really like your Web site." />I really like your Web site.<br /> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="One 

of the best sites I've seen." />One of the best sites I've 

seen.<br /> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I sure 

wish my site looked as good as yours." />I sure wish my site 

looked as good as yours.<br /> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I have 

no taste and I'm pretty dense, so your site didn't do much for 

me." />I have no taste and I'm pretty dense, so your site 

didn't do much for me.<br /> 

</div> 

<div class="formlabel">Choose the one thing you love best about my 

web site:</div> 

<div class="forrnfield"> 

<input type="radio" name="lovebest" value="me" />That gorgeous 

picture of you.<br /> 

<input type="radio" name="lovebest" value="cats" />All the 

beautiful pictures of your cats.<br /> 

<input type="radio" name="lovebest" value="childhood" />The 

inspiring recap of your suburban childhood.<br /> 

<input type="radio" name="lovebest" value="treasures" />The 

detailed list of all your Elvis memorabilia.<br /> 

</div> 

<div class="formlabel">If my web site were a book, how many copies 

would it sell?</div> 

<div class="formfield"> 

<select size="3" name="sales"> 

<option value="Millions, for sure." selected="selected">Millions, 

for sure.</option> 

<option value="l00,000+ (would be Oprah's favorite)">l00,000+ 

(would be Oprah's favorite)</option> 

<option value="Thousands (an under-appreciated classic)">Thousands 

(an under-appreciated classic)</option> 

<option value="Very few: not banal enough for today's public">Very 

few: not banal enough for today's public.</option> 

<option value="Sell? None. Everyone will download it for 

'- free.">Sell? 

None. Everyone will download it for free.</option> 

</select> 
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</div> 

<div class="formlabel">How can I improve my web site?</div> 

<div class="formfield"> 

<select name="suggestion"> 

<option value="Couldn't be better." selected="selected">Couldn't 

be better.</option> 

<option value="More about the cats.">More about the cats.</option> 

<option value="More about the family.">More about the 

-. family.</option> 

<option value="More about Elvis.">More about Elvis.</option> 

</select> 

</div> 

<div class="formlabel">Feel free to type more praise, 

-. gift offers, etc. 

below:</div> 

<div class="formfield"> 

<textarea name="comments" rows="4" cols="55"></textarea> 

</div> 

<div style="float:left;"> 

<input type="submit" value="Click Here to Submit" /> 

<input type="reset" value="Erase and Start Over" /> 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

My Guest Book 
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A 22.1. példa <form> elemében számos <input /> mezőt találhatunk, amelyek 

mindegyike egy-egy beviteli elemhez (például jelölőnégyzethez vagy választógombhoz) 

tartozik. Az input, select és textarea elemekhez a stílustapon keret (szegély) is 

tartozik, így könnyen nyomon követhetjük a körvonalaikat az űrlapon belül. Ne feledjük, 

hogy ezekre az elemekre tetszőleges CSS-stílusokat alkalmazhatunk. 

A következőkben részletesebben foglalkozunk az <input />elemmel, illetve az egyéb, 

űrlapokhoz köthető társaival. 

Szöveges adatok fogadása 

Ha a látogatóinktól valamilyen adatot szeretnénk fogadni, az <input />elemet kell 

használnunk. Mindössze arra kell ügyelnünk, hogy az elem a <form> és a </form> 

címkék közé kerüljön, egyébként a szövegekhez, képekhez és más HTML-elemekhez 

képest akárhogy elhelyezhetjük Ha például a látogató nevére vagyunk kíváncsiak, 

a következőt írhatjuk: 

What's your name? <input type="text" size="50" maxlength="l00" 

name="name" /> 

A type jellemzővel adhatjuk meg, hogy rnilyen típusú űrlapelemet szeretnénk alkal

mazni- esetünkben egyszerű, egysoros szövegmezőről van szó. (Az egyes típusokról 

a következőkben bővebben szálunk.) 

A size jellemző azt határozza meg, hogy nagyjából hány karakter széles legyen a szö

vegmező. Ha arányos betűtípusr használunk, a bevitt szöveg szélessége a tartalmától 

függően változó lehet. Ha a bemenet hosszabb, rnint a megadott szélesség, a legtöbb 

böngésző automatikusan balra görgeti a szöveget. 

A maxlength jellemző határozza meg, hogy hány karaktert írhat a fell1asználó 

a szövegmezóbe. Ha ennél többet próbál beírni, a fölös karakterek egyszerűen nem 

jelennek meg. Az itt megadott hossz független a szövegmező fizikai méretétől; 

hosszabb vagy rövidebb is lehet annál. A size és a maxlength jellemzők csak 

a type=" text" megadása esetén használatosak, ugyanis a többi beviteli elem 

(jelölőnégyzetek, választógombok és egyebek) rögzített méretűek. 

\Q 
if 

Ha azt szeretnénk, hogy a felhasználó úgy írhassa be az adatait, hogy ezek ne jelen
jenek meg a képernyőn, az <input type="text" />helyett az <input 

type="password" />kódot használhatjuk. Így a beírtszöveg helyén csillagok 
(***)tűnnek fel. A size, a maxlength és a name jellemzők ugyanúgy működnek 
a type jellemző password és text értéke esetén. Mindazonáltal ne feledjük, 
hogy ez a védelem csak vizuális - nem jár titkosítással vagy a jelszó átvitelének 
bármiféle védelmével. 
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Az űrlapelemek elnevezése 

Bármilyen típusú legyen is a beviteli elem, nevet kell adnunk neki. Tetszőleges neve
ket használhatunk, mindössze annyi megkötéssel, hogy az űrlapon belül mindegyikük 
különbözzön (kivéve a választógombok és a jelölőnégyzetek esetét, amelyekről még 
szót ejtünk ezen az órán). Amikor a kiszolgálóoldali parancsfájl feldolgozza az űrlapot, 
az egyes adatokat a nevük alapján azonosítja - ezekből a nevekből változók lesznek, 
a változók pedig értéket kapnak (ez lehet a felhasználó által beírt érték, illetve 
az az érték, amelyik a felhasználó által kiválasztott lehetőséghez tartozik). 

Így, ha felhasználó például a Jane Doe nevet adja meg a korábban létrehozott szöveg
mezőben, egy változó kerül az űrlapot feldolgozó parancsfájlhoz. Ennek a változónak 
a neve name, az értéke pedig Jane Doe lesz. Az űrlapkezelő parancsfájlok ilyesfajta 
változónevekkel és értékekkel dolgoznak. 

A név-érték párokra további példákat láthatunk a következőkben. 

Az űrlapfeldolgozó parancsfájlokat jelentős mértékben leegyszerűsítettük annak 

érdekében, hogy a könyv keretein belül érthetőek legyenek. A parancsfájlokban 

szereplő változók pontos megjelenése (vagyis a nevük) az alkalmazott programozási 

nyelvtől függ, de nem térünk el túlzottan az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy 

a beviteli elem nevéből változónév lesz, a megadott érték pedig ennek a változónak 

az értékéül szaigál a kiszolgálóoldali parancsfájlban. 

Rejtett adatok az űrlapokon 

Előfordulhat, hogy szeretnénk bizonyos adatokat átadni a feldolgozó parancsfájlnak, 
de nem akarjuk, hogy a felhasználó tudomást szerezzen erről. Ilyen esetekben használ
juk az <input l> elemet a type=" hidden" jellemzőveL Ez a beállítás semmilyen 
hatással nincs az űrlap megjelenésére, egyszerűen elküldi az általunk megadott 
név-érték párt az űrlap többi adata mellett. 

Ha a webtárhely-szolgáltatónktól kapott űrlapfeldolgozó parancsfájlt használunk, ezzel 
a jellemzővel adhatjuk meg, hogy milyen címre küldje az elektronikus levelet a kapott 
adatokkal. Az alábbi kód esetében ez a cím a me@mysite. com: 

<input type="hidden" name="mail_to" value="me@mysite.com" l> 

A parancsfájlok általában legalább egy-két rejtett beviteli elemet hozzácsapnak az adat
folyamhoz, amelyek hasznosak lehetnek az eredmény kézhez vételénél - ilyen lehet 
az elektronikus levelezési cím vagy az üzenet tárgya. Ha a szolgáltatónk parancsfájlját 
használjuk, nézzünk utána a leírásában, hogy milyen rejtett mezők megadását várja el 
tőlünk. 
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Az űrlapok beviteli vezérlői 

A felhasználó adatainak begyűjtésére különféle beviteli vezérlők állnak a rendelkezé

sünkre. A szövegbevitelt már láthattuk, a következőkben pedig sorra vesszük a további 

lehetőségeket. 

Jelölőnégyzetek 

A legegyszerűbb beviteli vezérlő a jelölőnégyzet, amely apró négyzet alakjában jelenik 

meg az űrlapon. A felhasználók az egy csoportba tartozó jelölőnégyzetek közül tetsző

leges számút bekapcsolhatnak Példaként nézzük meg a 22.1. példa "Please check ali 

that apply" Qelöld be a szerioted jellemző válaszokat) címke alatti jelölőnégyzeteket, 

amelyek közül valóban bármennyi, általunk jellemzőnek vélt elemet kiválaszthatunk 

A 22.1. példa jelölőnégyzetekhez tartozó részében láthatjuk, hogy a name tulajdonság 

értéke- website_response [l - mindegyiküknél megegyezik. 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I 

really like your Web site." l> I really like your Web site.<br l> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="One 

of the best sites I've seen." l> One of the best sites 

I've seen.<br l> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I sure 

wish my site looked as good as yours." l> I sure wish my site 

looked as good as yours.<br l> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I have 

no taste and I'm pretty dense, so your site didn't do much for 

me." l> I have no taste and I'm pretty dense, so your site 

didn't do much for me.<br l> 

A szögletes zárójelek C [ l ) jelenléte azt üzeni a feldolgozó parancsfájlnak, hogy ezúttal 

egyetlen változába értékek egész sorozata kerül, nem csak egy érték (persze, ha 

a felhasználó csak egy jelölőnégyzetet választ, még ez is előfordulhat). Ha a látogatónk 

az első jelölőnégyzetet választja, az "I really like your Web site." karakterlánc kerül 

a websi te_response [J nevű vödörbe. Ha a harmadik jelölőnégyzetet is kiválasztja, 

az "I sure wish my site looked as good as yours." is idekerüL A feldolgozó parancsfájl 

adatok tömbjeként tekint a kapott eredményre, ahelyett, hogy egyetlen adategységet 

látna benne. 

(Q 
if 

Ha úgy látjuk, hogy egy beviteli elem felirata túlzottan közel áll magához az elemhez, 

egyszerűen helyezzünk el pár szóközt az <input l> elem vége és a felirat eleje 

között, valahogy így: 

<input type="checkbox" name="mini" l> Mini Piano Stool 
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Mindazonáltal az is előfordulhat, hogy egyes jelölőnégyzetek csoportban állnak, mégis 

különböző változóneveket alkalmaznak. Az alábbi kód is egy ilyen csoportot mutat be: 

<input type="checkbox" name="liked_site" value="yes" /> I really like 

your Web site.<br /> 

<input type="checkbox" name="best_site" value="yes" /> One of the best 

Sites I've seen.<br l> 

<input type="checkbox" name="rny_site_sucks" value="yes" />I sure wish my 

site laoked as good as yours.<br /> 

<input type="checkbox" name="am_dense" value="yes" />I have no taste and 

I'm pretty dense, so your site didn't do much for me.<br l> 

A kódban például az első jelölőnégyzethez tartozó változónév a "liked_site", az értéke 

pedig (a bekapcsolása esetén) "yes
"

. 

Ha azt szeretnénk, hogy a jelölőnégyzet kezdetben bekapcsolt állapotban jelenjen meg 

a böngészőben, runtessük fel a kódban a checked jellemzőt. Az alábbi kódban két 

jelölőnégyzet szerepel-az első alapértelmezésben bekapcsolt állapotban: 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="I 

really like your site." checked="checked"/> I really like your 

site.<br /> 

<input type="checkbox" name="website_response[]" value="One 

of the best sites I've seen." /> One of the best sites I've 

seen.<br /> 

Az XHTML megköveteli, hogy minden jellemző mellett tüntessünk fel egy egyenlő

ségjelet, majd ezt követően egy értéket. Mindez világossá teszi, hogy miért hasz

náltuk a checked= "checked" alakot az egyszerű c hecked helyett. Ez a szabály 

vonatkozik mindenféle logikai értékre (true/false, on/off, yes/no stb.), amellyel 

a HTML-programozás során találkozhatunk. 

Példánkban az "I really like your site." (Nagyon tetszik a webhelyed) jelölőnégyzet 

szerepel kezdetben bekapcsolt állapotban, így ha a látogatónknak más a véleménye, 

ennek közléséhez a jelölőnégyzetre kell kattintania. A "One of the best !'ve seen." 

(Az egyik legjobb, amit eddig láttam) ugyanakkor kezdetben nincs bekapcsolva, így 

a látogatónak rá kell kattintania, ha közölni szeretné velünk ebbéli meggyőződését. 

Azok a jelölőnégyzetek, amelyek kikapcsolt állapotban maradnak, egyáltalán 

nem jelennek meg az űrlap kimenetében. 

Ha mások webes űrlapjait tanulmányozzuk, könnyen bukkanhatunk olyan jelölő

négyzetekre, amelyeknek a neve megegyezik, az értékeik viszont eltérnek, mint 

az alábbi kódban: 

<input type="checkbox" name="pet" value="dog"> dog<br /> 

<input type="checkbox" name="pet" value="cat"> cat<br /> 

<input type="checkbox" name="pet" value="iguana"> iguana<br /> 
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Ha a felhasználó egynél több jelölőnégyzetet kapcsol be, több mint valószínű, hogy 

a parancsfájl csak az utolsó értéket dolgozza fel, ezért érdemes jobban átgondolnunk 

a jelölőnégyzetek csoportjainak kialakítását, a csoport nevét és az értékek halmazát. 

Választógombok 

A választágombak- ahol a csoporton belül csak egy lehetőséget választhatunk ki -

majdnem olyan egyszerűen megvalósíthatók, mint a jelölőnégyzetek A választógom

bok legegyszerűbb alkalmazási területét az igen/nem választási lehetőségek, valamint 

az olyan szavazások jelentik, ahol csak egy jelöltre adhatjuk le a voksunkat. 

Választógomb létrehozásához alkalmazzuk a type=" radio" beállítást, és hozzunk 

létre minden lehetőség számára egy-egy <input />elemet. A name jellemzőnek egy 

csoporton belül adjunk azonos értéket, de ne használjuk a jelölőnégyzeteknél megis

mert szögletes zárójelpárt: 

<input type="radio" name="vote" value="yes" checked="checked" /> Yes<br 

l> 

<input type="radio" name="vote" value="no" l> No <br/> 

A value tetszőleges értéket vagy kódot tartalmazhat, Ha használatba vesszük 

a checked jellemzőt, a böngészőben az adott lehetőség eleve kiválasztva jelenik meg. 

Azonos name jellemzővel rendelkező választógombok közül legfeljebb egyet kapcsol

hatunk be. 

Ha egy űrlap tervezése során döntenünk kell, hogy jelölőnégyzeteket vagy választó

gombokat használjunk, tegyük fel magunknak a következő kérdést: az űrlapon feltett 

kérdésre egyértelmű válasz adható? Ha igen, döntsünk a választógombok használata 

mellett. 

Választólisták 

A görgethető listák és a lenyíló listák létrehozására egyaránt a <select> elem szolgál, 

amelyet az <option> elemmel együtt kell használnunk, amint azt az alábbi példa 

mutatja: 

<select narne="extras" size="3" multiple="multiple"> 

<option value="Electric windows" selected="selected">Electric 

windows</option> 

<option value="Sunroof">Sunroof</option> 

<option value="AM/FM Radio">AM/FM Radio</option> 

<option value="CD Player">CD Player</option> 

<option value="GPS">GPS</option> 

</select> 
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A <select> és <l select> címkék között kizárólag <opti on> és </option> elemek 
állhatnak. 

A text beviteli típustól eltérően a size jellemző ezúttal azt határozza meg, hogy hány 
elem jelenjen meg egyszerre a választólistában. Ha például a size=" 2" beállítással 
élnénk a fenti kódban, csak az első két lehetőség jelenne meg, és egy gördítősávot 
kapnánk, amellyel a felhasználó elérhetné a harmadikat is. 

Ha a multiple jellemzőt is használatba vesszük, a felhasználó egyszerre több lehető
séget is kiválaszthat, a selected jellemzővel pedig eleve kiválaszthatjuk valamelyik 
lehetőséget. Az űrlap adatainak elküldésekor a kiválasztott lehetőség value jellemző
jének értéke kerül a parancsfájlhoz. 

Ha kihagyjuk a si z e jellemzőt, vagy a si z e= " 1 " beállítással élünk, egy le nyíló 

listát kapunk. Itt nincs lehetőségünk több elem kiválasztására - a lista logikailag 

egy választógomb-csoporttal egyenértékű. Az alábbi példában bemutatjuk 

az igen/nem választás egy újabb módját: 

<select name="vote"> 

<option value="yes">Yes</option> 

<option value="no">No</option> 

</select> 

Többsoros szövegmezók 

A korábban bemutatott <input type=" text"> jellemzővel egyetlen sornyi szöveget 
vihetünk be. Ha egyetlen elemmel többsoros szöveget szeretnénk fogadni, használjuk 
a <textarea> és </textarea> címkéket. Bármit is írjunk a kódban e két címke közé, 
az alapértelmezett szövegként jelenik meg a szövegmezőben. Íme egy példa: 

<textarea name="comments" rows="4" cols="20">Please send more 

information. 

</textarea> 

Amint azt talán ki is találtuk, a rows és a cols jellemzők a szövegmezőben helyet kapó 
sorok és oszlopok számát adják meg. A cols jellemző kissé kevésbé pontos, mint 
a rows, mivel az egy soron belüli karakterek számára ad becslést. A többsoros szöveg
mezők gördítősávval is rendelkeznek, így a felhasználó a látható méretüknél hosszabb 
szöveget is elhelyezhet bennük. 
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Az űrlapadatok elküldése 
Minden űrlapon szerepelnie kell egy gombnak, amellyel elküldhetjük a kapott adatokat 
a kiszolgálónak. A val u e jellemző segítségével tetszőleges feliratot elhelyezhetünk 
a gombon: 

<input type="submit" value="Place My Order Now!" /> 

A kapott szürke gomb mérete megfelel majd a value jellemzőben megadott szövegnek. 
Ha a felhasználó rákattint, a böngésző elküldi az űrlap adatait az action jellemzőben 
megadott elektronikus levélcímre, illetve parancsfájlnak 

Feltüntethetünk egy Reset (Alaphelyzet) gombot is, amely törli az űrlap összes bejegy
zését, így a felhasználó újrakezdheti a kitöltést, ha meggondolta magát, vagy elrontott 
valamit. Ehhez alkalmazzuk az alábbi kódot: 

<input type="reset" value="Clear This Form and Start Over" l> 

Ha a szokásos Submit (Küldés) és Reset gombok túlságosan szürkének tűnnek, jusson 
eszünkbe, hogy a CSS segítségével testreszabhatjuk őket. Ha még ez sem elég, nyilván 
örömmel fogadjuk a hírt, hogy akár saját képeket is elhelyezhetünk a gombokon. 
Ha ezt a Submit gombbal szeretnénk megtenni, az alábbi kóddal érhetünk célt: 

<input type="image" src="button.gif" alt="Order Now!" /> 

Így a button. gif kép jelenik meg az oldalon, és a felhasználó erre kattintva küldheti 
el az űrlap adatait. Itt alkalmazhatjuk az <img /> elemnél megszakott jellemzőket is, 
mint az al t vagy a s ty le. 

Összefoglalás 
Ezen az órán bemutattuk, miként készíthetünk HTML-űrlapokat, amelyek révén 
a webhelyünk látogatói adatokat közölhetnek velünk. A kapott adatok kezelésére nem 
vállalkoztunk, ugyanis ehhez külső parancsfájira van szükség. 

Megismerkedtünk az űrlapok legfontosabb elemeivel, valamint megtanultuk azt is, 
hogy miként értelmezik a parancsfájlok ezeknek az elemeknek a neveit és értékeit. 
Ha a későbbiekben eljutunk odáig, hogy elkészítsük a háttérben futó parancsfájlt, 
a felület részleteit már ismertnek vehetjük. 

A 22.1. táblázatban sorra vesszük az ezen az órán bemutatott HTML-elemeket és 
-jellemzőket. 
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22.1. táblázat A 22. órán megismert H1ML-ek>mek és -jellemző/e 

Elem/jellemző Leírás 

<form> ... </ form> Egy beviteli űrlapot jelöl. 
act ion==" parancsfáj l_ ur l" A bevitt adatokat feldolgozó parancsfájl címe. 
method= "pos t l get" Az adatok elküldésének módja. Általában inkább 

a post, Inint a get értéket használjuk. 
<input /> Az űrlap egy beviteli eleme. 
type=" vezérlő_típusa" A beviteli elem típusa. A lehetséges értékek: checkbox, 

hidden, radio, reset, submit, text és image. 

name=" név" Az elem egyedi azonosítója, amelyet az adatokkal 
együtt elküldünk a kiszolgálónak. 

value=" érték" Szöveg vagy rejtett elem alapértelmezett értéke. Jelölő
négyzetek és választógombok esetén a kiszolgálónak 
elküldött értéket jelöli. A Reset és a Submit gomboknál 
a gomb feliratát tartalmazza. 

src=" kép_url" A felhasznált kép forrásfájlja. 
checked=" checked" Jelölőnégyzetek és választógombok esetén jelzi, hogy 

az adott elemet bekapcsoltuk 
si ze=" szélesség" Szöveges beviteli mező szélessége, karakterben mérve. 
maxlength= A szövegmezóbe beírható karakterek legnagyobb 

"maximális_hossz" száma. 
<textarea> ... </textarea> Többsoros szövegbeviteli elem, amelyben alapértelme

zett szöveget is elhelyezhetünk. 
name=" név" A parancsfájlnak á tadott név. 
rows=" sarok_ száma" A szövegmezőben megjelenő sarok száma. 
co ls=" karakterek_száma" A szövegmezőben megjelenő oszlopok (karakterek) 

száma. 
<select> ... < l select> Menüt, illetve gördíthető listát jelenit meg. 
name=" név" A parancsfájlnak átadott név. 
size=" elemszám" A megjelenirendő elemek száma. Ha alkalmazzuk 

a size jellemzőt, gördíthető listát kapunk, ellenkező 
esetben pedig lenyíló listához jutunk. 

multiple="multiple" Lehetővé teszi, hogy a lista több elemét is 
kiválasszuk 

<option> ... </option> A <select> elem egy választási lehetőségét jelöli. 
selected=" select ed" Ha alkalmazzuk, az adott <option> elemet alapér

telmezés szerint kiválasztjuk a listában. 
value=" érték" Ezt az értéket küldi el a böngésző a parancsfájlnak, 

ha a felhasználó ezt a lehetőséget választja. 



22. óra • Webes úrlapok (371 

Kérdezz-felelek 

K: Úgy hallottam, veszélyes lehet a hitelkártyák számát az Interneten keresztül 
elküldeni. Valós veszély, hogy valaki hozzájut az adatokhoz, amíg eljutnak 
az űrlaptól a kiszolgálóig? 

V: Valóban lehetséges, hogy valaki útközben elfogja az űrlap (hasonlóképpen egy 

weboldal vagy elektronikus levél) adatait. Ha tehát hitelkártyaszámot vagy más 

érzékeny adatokat kérünk, lehetővé kell tennünk a biztonságos böngészést egy 

biztonságos kiszolgálón egy SSL- (Secure Sockets Layer) tanúsítvány révén. 

Ezekhez a tanúsítványokhoz közvetlenül is hozzájuthatunk a megfelelő cégektől, 

amilyen például a VeriSign (h t tp: l /www. verisign. com /) , de jobb, ha 

a webtárhely-szolgáltatónknál nézünk utána, hogy milyen típusú SSL-tanúsítvá

nyokat fogad el és értékesít viszonteladóként 

A veszély valós nagyságának felméréséhez azonban el kell mondanunk, hogy 

messze nehezebb az Interneten haladó adatokat elfogni, mint kiJesni a hitelkártya 

adatait egy gyanútlan vásárló válla felett. Persze ennek tudatában is fontos, hogy 

érzékeny üzleti adatok - például hitelkártyaszámok- kezelésénél biztonságos 

oldalakat használjunk, különösen, ha valaki megtisztel azzal a bizalommal, hogy 

ránk bízza ezeket az adatokat. 

K: Elhelyezhetjük az űrlapokat CD/DVD lemezen is, vagy feltétlenül az Interneten 
kell közzétenni őket? 

V: Az űrlapot bárhol elhelyezhetjük, ahol egyébként weboldalakat tárolhatnánk. 

Ha nem webkiszolgálót, hanem merevlemezt vagy CD-t választunk a tárolásra, 

a felhasznáJók nyugodtan kitölthetik az adatokat, akár él az internetkapcsolat, 

akár nem. Persze, ha a Submit gomb megnyomására kerül a sor, már szükség 

van hálózati (akár helyi hálózati) kapcsolatra, ellenkező esetben az adatok nem 

jutnak el a feldolgozásért felelős parancsfájlhoz. 

Ismétlés 

Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Milyen HTML-kóddal hozhatunk létre egy űrlapot egy vendégkönyv számára, 

amely elkéri a látogató nevét, nemét, életkorát és elektronikus levélcímét? Te

gyük fel, hogy az űrlapot feldolgozó parancsfájl a l egi l generic címen találha

tó, továbbá az alábbi rejtett beviteli elemet is fel kell tüntetnünk, amely jelzi 

a parancsfájlnak, hogy hová küldje az eredményt: 

<input type="hidden" name="mailto" value="you@yoursite.com" /> 
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2. Tételezzük fel, hogy készítettünk egy sign-in. gif nevezetű képet. Miként 

használnánk ezt az előbbiekben ismertetett vendégkönyv Submit gombjaként? 

Válaszok 
1. Az alábbihoz hasonló HTML-kóddal célt érünk (természetesen a megfelelő 

DOCTYPE meghatározással együtt): 

<html> 

<head> 

<title>My Guestbook</title> 

</head> 

<body> 

<hl>My Guestbook: Please Sign In</hl> 

<form method="post" action="/cgi/generic"> 

<p> 

<input type="hidden" name="mailto" value="you@yoursite.com" /> 

Your name: <input type="text" name="name" size="20" /><br /> 

Your sex: <input type="radio" name="sex" value="male" /> male 

<input type="radio" name="sex" value="female" /> female<br /> 

Your age: <input type="text" name="age" size="4" /><br /> 

Your e-mail address: <input type="text" name="email" size="30" l> 

<br /> 

<input type="submit" value="sign in" l> 

<input type="reset" value="erase" l> 

</p> 

</form> 

</body> 

</html> 

2. Cseréljük a következő kódsort ... 

<input type="submit" value="Sign In" /> 

... erre: 

<input type="image" src="sign-in.gif" alt="Sign In" /> 

Gyakorlatok 
• Készítsünk egy űrlapot, amelyen szerepel a beviteli elemek és választólisták 

minden típusa- így meggyőződhetünk arról, hogy valóban elsajátítottuk-e 

a használatukat 
• Derítsük ki, hogy a webtárhely-szolgáltatónk milyen lehetőségeket nyújt az űr

lapok adatainak kezelésére. Válasszunk egyet a rendelkezésre álló parancsfájlok 

közül, és alkalmazzuk az előzőekben elkészített űrlap adatainak feldolgozására. 
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Webhelyek összeállítása és 

kezelése 

A lecke tartalma: 

• Hogyan határozhatjuk meg, hogy elég-e egyetlen weblap a kívánt tartalom 

megjelenítéséhez? 
• Hogyan állítsunk össze egy egyszerű webhelyet? 
• A nagyobb webhelyek összeállításának fortélyai 
• Hogyan írhatunk fenntartható HTML-kódot? 

Könyvünk nagy részében azzal foglalkoztunk, hogy miként építhetjük fel a saját webes 

tartalmunkat a szöveges részektől a grafikán át a multimédiás elemekig. Időközben 

tettünk pár megjegyzést arra vonatkozóan, hogy miként érdemes gondolkodnunk 

a tartalom életciklusáról - ezt az órát azonban teljes mértékben annak szenteljük, hogy 

a munkánkat egészében tekintsük át. 

Bemutatjuk, miként szervezhetünk és jeleníthetünk meg több weblapot úgy, hogy 

a látogatóink könnyedén eligazadjanak közöttük, anélkül, hogy elvesztenék a fonalat. 

Tanulunk arról is, hogyan tehetjük emlékezetesebbé a webhelyünket, hogy az egyszeri 

látogatóinkból visszatérő vendégek váljanak. A webfejleszták "ragadósnak" nevezik 
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azokat a weboldalakat, amelyeket a látogatók nem szívesen hagynak el. Fejezetünk 
remélhetőleg segít abban, hogy valódi ragacsat keverjünk ki webes boszorkánykony
hánkban. 

Mivel a webhelyek frissítésére gyakorta szükség van (és ez rendszerint elemi elvárás is 
velük szemben), alapvető fontosságú, hogy olyan weboldalakat készítsünk, amelyeknek 
a fenntartása egyszerű. Ezen az órán megtanuljuk, hogyan mellékeljünk megjegyzéseket 
és egyéb leírásokat az oldalainkhoz, így a későbbiekben megkönnyíthetjük a módosítá
sukat a magunk és munkatársaink számára. 

Önálló feladat 

VIZSgáljuk felül az oldalaink szerkezetét! 

Ha idáig eljutottunk a könyv olvasásában, már bizonyára rendelkezünk elegendő 
tudással a HTML- és eSS-programozásról ahhoz, hogy a webhelyünk tartalmának java 
részét felépítsük Minden bizonnyal több weboldalt is elkészítettünk, sőt némelyiküket 
közzé is tettük. 

Óránk anyagának olvasása során gondolkodjunk azon, hogy miként rendeztük el 
az oldalaink anyagát, és hogyan tudnánk ezen a rendezésen javítani. Alkalmaztunk 
megjegyzéseket a HTML-kódban, illetve készítettünk valamiféle leírást a kód szerkeze
téről a webhely későbbi karbantartói számára? Ha nem, itt az idő, hogy elkezdjük! 
Ha eközben szükség lesz akár az összes oldal átalakítására, ne lepődjünk meg, és 
különösképpen ne aggódjunk - az eredmény szinte biztosan megéri a fáradságot! 

Amikor egy oldal is elég l l l 

A jól működő és a szemnek is kedves webhelyek felépítése és összeállítása nem szük
ségképpen bonyolult feladat. Ha egyetlen dolog (például egy helyi esemény) számára 
készítünk webes megjelenést, amelynek a leírásához nincs szükség sok adatra, 
egyetlen oldallal is célt érhetünk, és még csillogó-villogó grafikai elemeket sem kell 
használnunk. Igazság szerint az ilyen egyoldalas megjelenés számos előnnyel jár: 

• A webhelyen közölt adatok letöltése gyorsabb, mint a kiterjedtebb webhelyek 
esetében. 

• A teljes webhely tartalma kinyomtatható egyetlen paranccsal, még ha 
az eredmény több lapot vesz is igénybe. 

• A látogatók könnyedén lemezre menthetik a webhelyet a későbbiekre, 
különösen akkor, ha a grafikai elemek számát korlátozzuk 

• Az oldalon belüli hivatkozások többnyire gyorsabban célba jutnak, mint 
az oldalak közti társaik. 
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A 23.1. ábra egy weboldal első részét mutatja, amely jobban szolgálja a célközönségét 

egyetlen hosszú oldalként, mint több oldalból álló webhelyként. Az oldal - más beve

zető oldalakhoz hasonlóan - azzal indul, hogy röviden leírja, rnit tartalmaz, és kinek 

szól. Ezt követi egy részletes tartalomjegyzék, amelynek a pontjai egyenesen az oldal 

megfelelő részeihez visznek. Az oldal összesen nagyjából nyolc nyomtatott oldalnyi 

anyagat tartalmaz, amely bevezet az ingatlanvásárlás világába - ezt valóban érdemes 

lehet kinyomtatni, és esetleg jegyzetekkel kiegészíteni. 
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l g-: .!!._ !:! ">r> http,//uk.ba.y•hoo.<omlmortg;>g"'guod-ounbuying.html '{} ·l 

o ... 

c.-...-- .. 

� > M..Qr1gjgu > House Buying Charcol 
-.... � 

House Buying 

Even expertenced home owners llnd buying a propetty a complicated and conf\Jsing uerdst, 

partlcularty as ITs somelhino most Of us only do a few times ln oor rffe. For llrst rlme bUyers 

the process can be ewn mOfe baming. 

OU r simple guide takes you ali the way from lioding the rlght property to the day you move ln 

Just read on or seled the area that lnlerests you from the he adinos betow 

ChQos!no a orocarty 

Elmfog a prooertr 
Chgosing a mortgage 

What happe01 nal!!? 
Anding a sollator 

� 
llillllmllillll 
ScoHang ang aarumpmg 
Confkujjog a 5urvey 
El:chanQ!ng contrac;ts 
CompleQng and m(Njng ln 
Conoratylat!ons! 

23.1. ábra 

f_..__-,.nguide 
R...:IOI,tlQ'1,1Il»tD0.01"0 
on!N�I� 
A«»cflh.-potflolls....n.rt 

buyirog)ICMa'ftnt� 
firH ..... bymJ ... 

Finance Features 
Mortgage ac;Mcp 
Cheaoer ohone cal!s 
Savmgs accoums 
� 
Mortgaoe calculators 
Personal loans 
!;OIDJli!llil!l 
Hous1na market 

IWn 
� 
� 

A jó tartalomjegyzék segít, hogy eligazadjunk egy hosszú weboldalon 

.f; 

• 
� 

Arnint a 23.2. ábrán láthatjuk, az oldal egyes részeinek végén egy-egy hivatkozást talá

lunk, amely visszaugrik a tartalomjegyzékhez, így az oldalon hasonlóan navigálhatunk, 

mintha egy több oldalból álló webhelyen lennénk. Mivel a tartalomjegyzék jó hivatko

zásgyűjteményt ad, a látogatók sokkal szívesebben tárolnak könyvjelzőként, illetve 

mentenek lemezre egyetlen oldalt nyolc-tíz másik helyett. 

A könyv eddigi részeiben látott csillogó-villogó grafikák és oldaltervek után persze 

könnyű megfeledkezni arról, hogy rnilyen előnyökkel rendelkezik a jó öreg vázlat, 

amely igen hatékony eszközt ad a kezünkbe a hosszabb weboldalak kidolgozásához. 
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_�,� 
• House Buying Tips l Propetty Guide � Y ahoo! FIMnce UK · MonRa Firdmr (;l ®lll..fJ..f 

file fd< !{o<W Hilt"'Y l!ool<mo"" look l:l ... -

� C �,..., httP'I/uk.bU.y•hoo.<omlmortgog<lgu;d<S!hou,.bU)ring.html#a3 ti ·l 
F l ndlng • property . 

Once you ha-n dedded what sort of property you ar e lookfng lor and the ar e a where you want 
to live, contad as many local estate agents as posslble Ask them to send you detaUs of ••• suítable properties on their books on a regutar basis 

On ce you have Identitled a proparty you ar e Interesled ln, it ls wotth calling the r elevant estate 

� agent once a week or so to ensura you get an eatty look at propertles which have only JUSt 
been ptacedwith the agent ln this way. theywltl knowyou are a sertous buyerand theywHI 
generally make the ellort to contad you wtlen new properties come up. 

Ona you get started. you WIO probabty see a lot of ditfereni properties ln a talrty short perlod of 
time. Keep a racord of each one you have 'il site d, togethfi with a few notes remtoding you of 
ils good and bad polnts Then you can look bact on this Us t to cheCk Ihat you are still futfilling 
,our requ�r�ments in Ih e propertles you ara t.Aewlng 

Billlm..l<>.l2l 

Choosing � mortg�ge 

n ls Important to organlse you r mortgage as soon as you th ink you have found a suíta.ble 

property The loan maytake a fewweeks to process. andthe person you are buytng from (and 
the estate agent) Wlfl want to know your mortgage lender ls ali set to go 

If you want to arrange mortgage nnance belore you\'e even found you r PfOperty you can get an 
Approval ln Plind�e rrom your Cllcsen lender This Approvalls onen hand'{ to corMnce !he 

vendor that you ar e a genuina purd'laser. w e can arrange lor your mortgage application to be 
submltl:ed as an Ap proval in Prlndple, just make sur e you manifon this when submittlng you r 
aoDIIcation online. . 

Done ... 

23.2. ábra 
A hosszú weboldalak szakaszai végén mindig helyezzünk el egy-egy hivatkozást 
a tartalomjegyzékre 

Egyszerű webhely felépítése 

Jóllehet az egyoldalas webhelyeknek is megvan a maguk szerepe, a legtöbb cég és 

egyéni tartalomszolgáltató rövid, könnyen átlátható oldalakra bontja a webhelyét, 

grafikus navigációs elemekkel körülvéve, amelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók 

pár kattintással minden szükséges tájékoztatáshoz hozzájussanak. 

Ráadásul több, rövidebb oldallal kiváltva a hosszabbakat, elejét vehetjük a fárasztó 

görgetésnek, ami különösen azoknak nehezen elviselhető, akik mobilkészüléken vagy 

viszonylag kicsi (800 x 600 képpontnál kisebb) felbontású manitoron nézik a tartalmat. 

A honlap vagy kezdőoldal szerepe egyrészt abban áll, hogy megjelenítse a céget 

az Interneten - fontosabb azonban az a szerepe, hogy kiindulópontként szalgáljon 

a webhely többi része felé. A webhely főoldalán elegendő tájékoztatást kell nyújtanunk 

a szervezetről ahhoz, hogy a felhasználó világos képet alkothasson róla, továbbá itt 

érdemes elhelyeznünk a cég hagyományos címét, telefonszámát és elektronikus levél

címét, ha a látogató kérdésekkel vagy visszajelzésekkel kíván élni. Fontos emellett, 

hogy a kezdőoldalról átláthatóak legyenek azok az irányok, amelyeket követve 

bejárhatjuk a webhelyet. A 23.3. ábrán egy jól felépített kezdőoldalt láthatunk, a fent 

említett elemekkel: megtaláljuk itt a cég alapvető adatait, a kapcsolati lehetőségeket, 

valamint a továbblépés irányait a különböző érdeklődési körű látogatók számára. 
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Rowan 

Apply Ortlln./ Con� U•/ Self-�/ Srt• M•p 

0 E-2��.h!.�Y�!:�!rY.: ............. . 
� 

• Future Students 
Undergraduate 
The Graduate School 
Non-Traditlonal/ Adu ll 
Summer Sessfon 

• Current students 

• Faculty a Staff 
• Parents a Family 
• Community a. Vlsitors 

S.J. T ech Park 
Ro�n Boulevard 

•Alumni 

• Glve to Rowan 

News ain the Media 

Moore setected to US Trade Hall of 

Look Listen Learn 

Beating the blues 

Oepress•on, eatlng disorders and other 
mental healttl maiadies can be tnggered by 
stress but a long-established Rowan 
resource can heJp get you badc. on track. 

>> lf!am More 

Follow Rowa 

�--·, ........ 

New busmess at South Jersey T ech l 
( Park defyino the odds RowanTo� m News Bealender �Athletlcs , Rowan Radio � Vllators Center) 

Homeland SeaJrity grant funds 
new pohce dog, veh1de 

Summer 1ntemsh1ps pave the way 
to care.er success for R.owan 
.wdents 

More News>> 

Colleges/Campuses Admissfons 
BulitiUS 

CommunicltiDn 
Educ•tion 
En;/ n-ring 
Fi-&. Pvform•ns AtU 

Uhnl AtU l. Scitlnc .. 
GBC!un•School 
Profut•on"'l l. Contlnuon; Ed. 

C..md.nC.mpul 

Summ.rSu•lon 
Tu1t1onl.� 
Ut1dtl�,..du1tt1 
Gr�duua 
Contm11•"9 l. Onhn• EdiiUtiDII 

MnlnciiiAtdi.Scholl�hopl 
VIPl.oglnfvrPnllpKts 
TDIIr$&0pu HDllill 
F .. tF•cu 

A�demics 
Acacl•mh: C.l1nd•r 
A.r:.ac!t1mic:Pnl9r.ms 
PJ'liYUt'SOffiC:tl 
Eonug��:nc•tiS/Ciosings 
Univar1oryhoalatan1 
C.mpllbng & Ttlchnolo<orf 
ub�rr S.V.c•s 
R-ohrtvforCI .. lltiS 

SupportOtl.sk 

Administration 

PJ.sKent'• Offh:• 
Ruurch 
St:udtll'rtAffalrs 
Centtii"S&Inn•tut•• 
Hlstoryi.Miasoon 
PublicSif.ty 
Jobs.'employmtltn: • R_.fl 
Hum•nll.uourc .. 
Bond ofTrun"s 

Done +' 

23.3. ábra 
Az itt látható egyetemi kezdőoldal egyszerű megjelenésével, szikár, de lényegre törő grafikai 

elemeivel és átlátható szerkezetével szinte csábítja a látagatót a felfedezésre 

\Q ie" 

Akármekkora webhellyel is dolgozzunk, érdemes gondosan elrendeznünk 
az erőforrásainkat. A képeket például elhelyezhetjük egy külön mappában, amelyet 
az images névre keresztelünk. Hasonlóképpen, ha egyes fájlokat letöltésre 
szeretnénk felajánlani, nagyszerű helyük lehet egy downloads nevű mappában. 
Így könnyebben nyilvántarthatjuk az egyes erőforrásokat a típusuk alapján 
(HTML-oldalak, GIF-képek, és így tovább). Ha pedig a webhely tartalmát különböző 
kategóriákba- .. Company", .. Products", .. Press" stb.- rendezzük, az egyes oldala
kat hasonló nevű könyvtárakban (company, products, press stb.) tárolhatjuk. 

A webhelyfejlesztők kezdő korukban gyakran eikövetik azt a hibát, hogy olyan 

oldalakat készítenek, amelyek jelentősen elütnek a webhely többi oldalától. Hasonlóan 

gyakori hiba az olyan, nyilvánosan elérhető képtárak használata, amelyeket 

webfejleszták ezrei koptattak unalmassá. Ne feledjük, az Interneten egyetlen kattintás

sal a világ másik felére ugorhatunk! Egyetlen valódi módszer kínálkozik arra, hogy 

a webhelyünket megjegyezhetővé és egységes egészként felismerhetővé tegyük - ha 
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tartjuk magunkat egy egyedi, félreismerhetetlen vizuális témához. Más szóval, 

törekedjünk arra, hogy elkülönítsük magunkat más webhelyektől, de a webhelyen 

belül tartsuk szem előtt az egységességet. 

Az egységesség előnyeiről könnyen meggyőződhetünk, ha ellátogatunk egy olyan 

nagy és népszerű webhelyre, mint például az ESPN.com. Ha összehasonlítjuk az MLB 

(23.4. ábra) és az NFL (23.5. ábra) szakaszt, meglehetősen hasonló oldalszerkezetet 

találunk. 

• M's avo•d Yankees' sweep • Hatsui out 1ndef. 

• RanQt!rs lead w1ld Cllrd as· KinsJer nps BoSox • 

• Kuroda released by hospital • Oodoers Win 

• Hunter's ga.nful retum keys AnQels' bto 13th • 

• Cubs' Zambrai"IO to start at dass A on Thursday 

• Ph1ls' Mye:rs �red to throw after hurung eye 

• Resmus' HR. oH Bell cops Cards' rally vs. Padres 

23.4. ábra 

Az ESPN.com MLB szakasza 

Mindkét példán láthatjuk a navigációs elemeket az oldal tetején (néhány almenüvel 

egyetemben), egy nagyobb területet középen, a kiemeit hírhez tartozó képpel, egy 

téglalapot a jobb oldalon a friss hírek hivatkozásaival, valamint ez alatt egy további 

téglalapot egy hirdetésse!. Az MLB és az FL oldala között egyetlen igazi különbséget 

fedezhetünk fel: ez pedig a színösszeállítás- az MLB esetében alapvetően kék árnyala

tokat láthatunk, az NFL-nél pedig a zöld szín uralkodik. Hiába térnek el azonban 

a színek, mindkét esetben azonnal tudjuk, hogy ha a legfrissebb hírekre vagyunk 
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kíváncsiak, az oldal jobb szélén kell keresgélnünk Ha pedig a webhely egy másik 
részére szeretnénk továbbhaladni, vagy visszatérni a főoldalra, felül találjuk a navigá
ciós elemeket. 

23.5. ábra 

Az ESPN.com NFL szakasza 

• Cowboys WR W11l1ams day today w1th bad wnst 

• Vtck pYts 1n vctra time after 2nd Eagles praebee 

• Sai'\Chez to start at QB for Jets an next game 

• Bronc:os' Marshall back for l st bme smce verdid 

• Vtlanos QB Jackson w1n start vs. Ca/ts camps 

• Sa1nts PK Hartley will 5ei"Ve four·oame drug ban 
• SourcH: Ravens fill hole wtth backup QB lemon 

• Slltnts' B rees leaves to attend mother's funen�l 

� �" 

� 
� 

Az elemek összhangja biztonságérzetet ad a látogatóknak, akiknek így nem kell 
tartaniuk attól, hogy valahol elvesztik a fonalat. Ennek a módszernek a karbantartás 
szempontjából is vannak előnyei, hiszen így bizonyos elemeket újra és újra felhasznál
hatunk Erre jellemzően a dinamikus programozás keretein belül kerül sor. Jóllehet ez 
a témakör kívül esik könyvünk keretein, annyit elmondhatu nk, hogy a módszer előnye 
abban áll, hogy az egyes HTML-kódrészleteket így nem kell lemásolnunk, majd újra és 
újra beillesztenünk- elég egy helyen tárolni és dinamikusarr alkalmazni a tartalomra. 
Így az esetleges módosításokat nem kell ezernyi fájlon elvégezni, elég, ha egy helyen 
tesszük ezt meg. 
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Nagyobb webhely összeállítása 

Egy összetett webhelyen a kifinomult szerkezet és grafika egységes alkalmazása sokat 

emelhet a webhely szervezettségén és megjelenésén. A külcsín és a belbecs összhang

jának bemutatására tekintsük meg néhány olyan webhely navigációs lehetőségeit 

(és az emögött meghúzódó szervezettséget), amely rengetegféle tartalmat szalgáltat 

a szerteágazó közönség számára. 

A 23.6. ábrán az Amazon.com kezdőoldalát láthatjuk, amelyen az oldalsó navigációs 

sáv egyik pontját választottuk. Az Amazon célja nem több és nem kevesebb, rnint 

különféle termékek eladása. Következésképpen ésszerű, hogy a navigáció alapjául 

a különféle termékcsoportok szolgáljanak, amint azt az ábrán is láthatjuk. 

indie Now Only $299 

a�zon ndle> 

23.6. ábra 
Az Amazon.com elsődleges navigációs elemei a termékcsoportok 

Save on New and Used Tex 

Save up to JO't 

up to 90% off l 

Get FREE Two-1 

three months v 

of Amazon Prirr 

, Shop textbooks 

Jóllehet az Amazon elsődleges célja a termékek eladása, mégiscsak kell némi tájékozta

tást adnia arról, hogy voltaképpen mi is ez a cég valójában, miként léphetünk vele 

kapcsolatba, sőt a kereskedő-vásárló kapcsolat javítására is érdemes módot adnia. 

Az ilyesfajta tájékoztatást a weboldal alsó részének, vagyis láblécének hivatkozásait 
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követve kaphatjuk meg, amely kívül esik az ábra képernyőfelvételének területén. 
A webhely sablonjának létrehozásakor meg kell határoznunk a tartalom legfontosabb 
területeit és ezek viszonyait, mindeközben azonban a felhasznáJók kielégítő tájékoz
tatásáról sem szabad megfeledkeznünk - különösen ha ez javítja a rólunk kialakított 
képet, és a felhasználó úgy érzi, hogy figyelnek rá. 

Következő példánk a Starbucks.com egy másodiagos oldala. Érdemes megfigyelnünk, 
hogy a Starbucks.com webhely minden oldala az egyik ismert navigációs eljárást 
alkalmazza: egy vízszintes sávon találhatjuk az elsődleges navigációs elemeket, 
a másodiagos elemek pedig a bal oldalon látható függőleges oszlopban kaptak helyet. 
Amint a 23. 7. ábrán is láthatjuk, az aktív navigációs elem (ez esetben az "about us") 
kiemelve jelenik meg. Ez a képi jelzés segít, hogy eligazadjunk a webhelyen. 
Az ilyesfajta jelzések alkalmazása hasznos módszer, hiszen a látogatók nem feltétlenül 
a kezdőoldalról érkeznek - egy keresőprogram vagy egy másik webhely hivatkozása is 
elhozhatja őket az adott weboldalra. Ha pedig látogatóink jöttek, érdemes mindent 
megtennünk annak érdekében, hogy otthon érezzék magukat, de legalábbis tudják, 
hová kerültek a webhelyen belül. 

c:;�" i® 

& {8 ����.sl:.ubuclcs..com/aboutus/ 
���� 

l.or:ntGdonol . Se:m:h , YollJ'� l Ston! Loeater 

ent.r • location Go 

our coffees our stares starbuc:ks card at home for bus1ness 111!11!1 shop online 

the COI'f1)ilny 
iwestor relabons 

areer center 

press room 
olobal responsi:Jity 

buSiless ethic3 &. cOI'll)bnce 

iltemaoonal stares 
rumorre.sponse 

m>ort:ant produrt 11fo 

Don• 

23.7. ábra 

&bout us - starbucka coffee company 

The bottom line We always figured 
that putting peop4e befon! products 
JUst made good common sense. So 
far, it's been woriong out for us. Our 
relatJonsh1ps wrth fanners yield the 
h•ghest Quality coffees. The 
connectjons we make in communities 
aeate a loyal followmg. And the 
support we provide our banstas pays 
off everyday. � about our 

jip- .--
::�;no:! to bemo a responsible 

Thank you for your lntf!relll;t oareer opportunitieB 
in Starbuclui Coffee at starbucka 
Companv Find out mOI'"e about 
us through: love What You Do.� 
• Cur Storbycks M•:;s•an ou r rurrent Job opoortynmcs. 
• l nyeBor Bc!otJQns 
• Cur Global Rgoonstbdtty 

-
• 2009 SWrbudts Annual 

M«;tmg of Shorcbolders 

•••rc.lt 

� 

Read it here Our 
Ftsgd 2008 Ycar m 
�· Now avo1ll!ble 
online. 

ti] 

� 

A Starbucks.com eme másadtagos oldala kiemeli az aktív elsődleges navigációs elemet, 

míg a másodiagos navigációs elemeket az oldal bal oldalán láthatjuk 
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Ha megfigyeljük a különböző navigációs elemeket -
"

our coffees", 
"

o ur stores", 

"starbucks card", 
"

at home," "for business", "about us" és 
"
shop online" (kávéink, üzle

teink, Starbucks-kártya, otthon, vállalkozóknak, magunkról és internetes vásárlás) -, 

világossá válhat, hogy a webhelynek számos különféle típusú látagatót kell kiszol

gálnia, akik más-más célból jutnak el ide. Saját webhelyünk tartalmának szerkeszté

sénél mérjük fel, hogy melyek a számunkra legfontosabb elemek, majd gondolkodjunk 

el a felhasználóink lehetséges igényeiről, és végül próbáljunk középutat találni a kettő 

között. 

A 23.8. ábra egy újabb navigációs módot mutat be, de ezúttal kicsit eltérünk a megsza

kott felső sáv/bal oldali sáv felosztástóL Itt ugyanis a bal oldali sáv navigációs elemei 

(vagyis ez esetben a másodiagos navigáció) egy lenyíló menüben is megjelennek a fő 

navigációs elemek alatt (a 17. órán megtanultuk, miként készíthetünk ilyen menüket). 

Bármelyik fő navigációs elem fölé helyezzük az egérmutatót, ilyen lenyíló menükhöz 

jutunk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a látogatók előtt közvetlenül ott van 

az oldaltérkép, hiszen így egyetlen kattintással eljutl1atnak a webhely egyik pontjáról 

egy tetszőleges másik pontra. 

BAWSI 

WOMEN 
ATHLETES 
MAKING A 
DIFFERENCE 

- 0\feNie.W 

23.8. ábra 

Mission Stalement 

The aay Area Women's SporU lnillative (BAWSI) IS a pubbc tH!nef•t, OQI'Iprof•t CD'l)Ot"atlon 

'NTth a m•ss•on to create programs and PllrtnerVups thi'CUQh whtch women 11thletes brrng kealth, 

hoil1! and wholenass to cur CDmmun•tv. Faonded in 2005 bv Olymptc and World Cup soc:c:er stars 

Brarn:l• Chaga,n and Julie Foudy and P-tarlene 8Jornsrud, forrner general manager of the San lose 

CyberAays women's prnfeSS�o.-...1 soccer team, SAWSI Pf'"Ovld6 a meanortOfui oath for wOlTlen 
11tl"oletes to become a mo•e w•s1ble and vatued pan ot the Bay P.rea $pOrts culture 

BAWSJ's history 

The can�pt of SAWSI was •MP••ed by one of the most 

�pectliOJiar act11eveme.nts '" Ywomen's sports holstory and 

bom out of 011e n:s b+goest d•saopo•ntments:. 

tn the summer of 1999 the U.S Women s Nat.onal 5occer 

Team defeated Chioa to"""'" the Women"s •·�ond Cup '" the 
R.O&e Bowf, the d•ma.x ef a three·weelt. 16-te.a!"Tl 

toumament that rema•n.s h•5tory·, most succe55ful Nornen"5 

sport:s event, dra>N!ng more than 600,000 spectators. It al5o 

represcnted the most v•Sible act·uevement of  the -.-omen·s 

sports mo ... ement tn the lJmted Stales su'K'e the li 72 

A BA�VSJ.org webhelyen minden fő navigációs elemhez almenü tartozik 
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Észrevehetjük azt is, hogy az oldalsó navigációs ablak "Overview" (Áttekintés) pontjának 
stílusa kissé eltér a többitől (lila és vastagabbak a betűi), ami jelzi a látogatóknak, hogy 
melyik weblapon is vannak éppen. Ez az apró képi jelzés finoman eligazít a webhely 
szerkezetén belül. 

Rengeteg különböző navigációs rendszer létezik, és számos módon jelezhetjük a láto
gatóknak, hogy hol tartózkodnak az adott pillanatban, és merre haladhatnak tovább. 
Mindazonáltal érdemes tudnunk, hogy több kutatás is kimutatta, hogy az emberek 
összezavarodnak, és elvesztik a biztonságérzetüket, ha hétnél több választási lehető
séggel kerülnek szembe, és igazán akkor érzik magukat biztonságban, ha öt vagy 
annál kevesebb lehetőség közül kell választaniuk. Így hát próbáljuk elkerülni, hogy 
egymás mellett ötnél több hivatkozást (akár szöveges, akár grafikus alakban) kínáljunk, 
hétnél többet pedig semmi esetre sem alkalmazzunk. Az Amazon.com ez esetben 
némiképp mentességet élvez, hiszen itt egy internetes nagyáruházról van szó, ahol 
a fel11asználók eleve elvárják, hogy rengeteg "osztály" közül választhassanak Ha azon
ban már hétnél több hivatkozást kell megjelenítenünk, feltétlenül osszuk fel a listát 
5-7 csoportra, kiemeit fejlécekkel - ahogy azt az Amazon.com esetében is láthatjuk 
a 23.6. ábrán. 

Az is sokat segíthet a látogatóinknak a biztos eligazodásban, ha ügyelünk arra, hogy 
a webhely minden oldala elérhető legyen legfeljebb két (esetleg három) lépésre a kez
dőoldaltóL Ha pedig a látogató befejezte egy mellékvágányon található oldal olvasását, 
segítsünk neki visszajutni a kategória főoldalára, vagy magára a kezdőoldalra. 
Más szávai, olyan "lapos" hivatkozási szerkezetet építsünk fel, amelyben a legtöbb 
oldal egy vagy két hivatkozás mélységben fekszik. Nem szerencsés, ha a látogatóknak 
a böngésző Vissza gombjára kell hagyatkozniuk a webhelyünk bejárása során. 

Fenntartható HTML-kód készítése 

Ha valaha is foglalkoztunk programozással, tudhatjuk, hogy rnilyen fontos, hogy fenn
tariliató kódot készítsünk, vagyis törekedjünk arra, hogy ha később másvalaki belenéz, 
ne érezze magát teljesen elveszve. A kihívás tehát abban áll, hogy a kódunkat első 
látásra minél érthetőbbé tegyük. Gondoljunk arra, hogy eljöhet majd az idő, amikor 
visszanézünk egy saját magunk készítette weboldalra, és fogalmunk sem lesz, mi járt 
a fejünkben, amikor a kódot éppen így írtuk meg. Szerencsére megvan a módja annak, 
hogy miként vehetjük fel a harcot az ilyen memóriazavarokkal. 
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A kód értelmezése megjegyzésekkel 

A JavaScript-parancsfájlokon belül a megjegyzéssarok elején a 1 1 karaktereket kell 

feltüntetnünk. (Ez esetben záró címkékre nincs szükség.) A stíluslapokon a meg

jegyzések előtt a 1 *, utánuk pedig a * 1 karaktereket kell elhelyeznünk. 

A HTML<!-- és--> címkéi nem működnek megfelelően a parancsfájlokban, 

illetve a stíluslapokon. Ugyanakkor fontos, hogy elhelyezzünk egy < ! -- címkét 

a <script> és a <style> elemek után, valamint egy--> címkét a megfelelő 

</script> és a </style> elemek előtt. Ezzel elrejtjük a parancsfájl, illetve 

a stílusok parancsait a régebbi böngészők elől, amelyek egyébként egyszerű 

szövegként értelmeznék és megjelenítenék azokat az oldalon. 

Amikor csak egy HTML-oldal fejlesztésébe fogunk, tartsuk észben, hogy egyszer 

a jövőben valakinek szinte bizonyosan módosítania kell. A2 egyszerű, szöveges 

oldalak olvasása és értelmezése többnyire nem okoz nehézséget, de az összetettebb 

oldalak, amelyek grafikát, táblázatokat és más szerkesztési trükköket alkalmaznak, 

komoly kihívás elé állíthatják a szernlélőt. 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a leírtakat, nyissunk meg szinte bármilyen weblapot 

a böngészőnkben. Ha az Internet Explorert használjuk, válasszuk a View (Nézet) menü 

Source (Forrás) pontját, a Firefaxban pedig szintén a View menü Page Source (Oldal 

forrása) pontját. Jó eséllyel egy kusza kódhalmazt fogunk látni, amelyről még azt is 

nehéz elhinni, hogy egyáltalán HTML-ben készült. Ez eredhet abból, hogy a kódot 

valamilyen tartalomkezelő rendszer hozta létre dinamikusan, de az is megeshet, hogy 

a programozó nem ügyelt a megfelelő kódszerkezetre, az olvashatóságra, a megjegy

zések használatára, és egyáltalán, nem gondolt arra, hogy mások számára is érthetővé 

tegye a munkáját. Saját weboldalaink készítésénél ezért érdemes kissé jobban ügyelni 

a kód olvashatóságára és rendezettségére. 

Amint a korábbi órákon láthattuk, a magunk, illetve mások számára írt megjegyzéseket 

a<!-- és--> címkék között helyezhetjük el. Az itt feltüntetett szöveg nem jelenik meg 

a böngészőben, de bárki számára láthatóvá válik, aki a HTML-kódot egy szövegszer

kesztővel vagy a böngésző "Oldal forrása" parancsával nyitja meg. Az alábbi rövid kód 

segít az emlékezetünkbe idézni, hogy llliként is formázhatjuk a megjegyzéseket: 

<!- Ezt a képet naponta frissíteni kell. -> 

<img src="headline.jpg" alt="Today's Headline" l> 

A2 <img 1 > elem előtt elhelyezett megjegyzés jelzi, hogyan használjuk a képet. Akárki is 

olvassa a kódot, nyomban világossá válik a számára, hogy a képet naponta frissíteni kell. 

A megjegyzésben álló szöveget a böngésző teljes egészében figyelmen kívül hagyja. 



23. óra • Webhelyek összeállftása és kezelése J 385 

ev 
if 

A megjegyzések nagyszerű szalgálatot tehetnek egy oldal azon részeinek elrej
tésében is, amelyek jelenleg még nem készültek el. Így ahelyett, hogy a félkész 
szöveget és grafikát megjelenítve magyarázkodnánk, hogy még nem készültünk el 
a munkával, időlegesen elrejthetjük őket a megfelelő HTML-kódrészletek köré 
helyezett nyitó- és zárócímkékkeL Így fokozatosan készíthetjük el a weboldal részeit, 
és a készültségüknek megfelelően, lépésről lépésre tehetjük azokat közzé. 

Önálló feladat 

A k6d kiegészftése megjegyzésekkel 

Érdemes lehet most némi időt szentelnünk annak, hogy sorra vegyük az eddigiekben 
elkészített weboldalakat, parancsfájlokat és stíluslapokat, és kiegészítsük azokat 
megjegyzésekkel, amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek saját magunk és mások 
számára. Hajtsuk végre az alábbi lépéseket: 

1. Helyezzünk megjegyzést minden különleges oldalszerkezeti vagy formázási 
megoldás elé. 

2. Alkalmazzunk megjegyzést minden olyan <img /> elem előtt, amelynek 
a szerepe lényeges, de ezt az al t szöveg nem írja le megfelelően. 

3. Érdemes egy (vagy akár több) megjegyzéssel összefoglalnunk, hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz képileg a cellák egy <table> elemen belül. 

4. Ha hexadecimális színkódokat használunk (például: <div style="color: 

#8040BO" >),jelezzük egy megjegyzéssel, hogy milyen színről van szó 
(kékeslila). 

5. Lássuk el a megjegyzéseket behúzásokkal, így kiemelhetjük őket a kódból, és 
könnyebbé válik mind a megjegyzések, mind a HTML-kód olvasása. Ne feled
kezzünk meg a HTML-kód behúzásairól sem, hiszen ezek olvashatóbbá teszik 
a kódot- erről a következőkben még szálunk. 

Behúzások az érthetőségért 

Tartozunk egy vallomással. A könyv eddigi részében anélkül vezettük egyre mélyebbre 
az Olvasót egy HTML-kódolási stílusba, hogy erről egy szót is száltunk volna. Most itt 
az ideje, hogy kiterítsük a lapjainkat. Minden bizonnyal feltűnt, hogy a könyvben sze
replő HTML-kódok behúzásaiban észlelhető némi hasonlóság. Egészen pontosan arról 
van szó, hogy a gyermekelemek a szülőjükhöz képest két szóközzel jobbra kezdődnek. 
Mindemellett, amennyiben az elem tartalma egynél több sorra terjed ki, ez is behúzást 
kap az elemen belül. 
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A behúzások valódi értékét úgy mérhetjük fel a legegyszeruóben, ha megnézzük, 

hogyan is fest a HTML-kód nélkülük. Valahogy így: 

<table> 

<tr><td>Cell One</td><td>Cell Two</td></tr> 

<tr><td>Cell Three</td><td>Cell Four</td></tr> 

</table> 

Itt a behúzások hiánya mellett a táblázat sorai és oszlopai sem válnak el egymástól. 

Hasonlítsuk össze a fentieket a következő kóddal, amely ugyanezt a táblázatot írja le: 

<table> 

<tr> 

<td>Cell One</td> 

<td>Cell Two</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Cell Three</td> 

<td>Cell Four</td> 

</tr> 

</table> 

Ez utóbbi, behúzásokkal bőségesen ellátott kódban világosan látszik, hogyan 

választják el a sorokat és az oszlopokat a <tr> és <td> elemek. 

Ha másokkal együtt dolgozunk, vagy közös munkát tervezünk, érdemes együtt leülni, 
és közösen kialakítani egy kódoJási szabályzatot. Így biztosak lehetünk benne, hogy 
mindenki ugyanazon a (web)oldalon áll. 

A behúzások összehangolt rendje talán még a megjegyzéseknél is fontosabb szerepet 

kaphat abban, hogy érthetővé és fenntarthatóvá tegyük a HTML-kódunkat. Ráadásul 

nem kell feltétlenül elfogadnunk a könyvben használt módszert. Ha kettő helyett há

rom vagy négy szóközt szeretnénk használni, nincs semmi gond. Akkor sem követünk 

el hibát, ha kicsit tömörebbre szeretnénk venni a kódot, és az elemeken belüli tartalmat 

nem húzzuk be. A legfontosabb, hogy kialakítsunk egy kódoJási stílust, és a továbbiak

ban fegyelmezetten tartsuk hozzá magunkat. 

Összefoglalás 
Ezen az órán elméletben és néhány példa kapcsán bemutattuk, miként szervezhetjük 

a weboldalainkat egységes webhellyé, amely egyszerre tájékoztat, kedves a szemnek, 

és könnyen bejárható. Manapság a webes felhasznáJók meglehetősen érzékenyek arra, 

hogy jól felépített webhelyet kapjanak, így hamar elhagyják a webhelyünket, ha 

a szerkezete nem teszi lehetővé az egyszerű navigálást. 
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Emellen tanultunk a HTML-kódban elhelyezerr behúzások és megjegyzések fontosságáról 

is, amelyek megkönnyítik weboldalaink karbantartását. A megjegyzések haszna nyomban 

világossá válik, amint belegondolunk abba, hogy később is visszatérhetünk egy régebben 

készíten kódhoz, ráadásul így mások számára is érthetővé tehetjük az elgondolásainkat 

A behúzások használata első ránézésre esztétikai szempontnak tűnhet, de egyáltalán nem 

az, hiszen ezzel elérhetjük, hogy a weboldal szerkezete könnyen áuekinthetővé váljon. 

Kérdezz-felelek 
K: Léteznek olyan weboldalak, amelyek arra kérik a látogatókat, hogy változtassák 

meg a böngészőablak szélességét, vagy módosítsanak más beállításokat, mielőtt 

tovább/épnek. Mi ennek az oka? 

V: Nos, ha durván akarnánk fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy ezeknek 

a webhelyeknek a készítői nem igazán törődnek a felhasználókkaL Soha ne 

kényszerítsük a felhasználókat arra, hogy valamit máshogy tegyenek a böngésző

jükben, mint addig, és különösképpen soha ne méretezzük át a böngészőablakot 

automatikusan. Ez a használhatóság szabályainak legsúlyosabb megsértése. Ami

kor egyes webhelyek a beállítások módosítására kérnek fel, emögött a készítőik 

jó szándéka áll, miszerint a meghatározon ablakméret vagy betűtípus választása 

az oldal előnyösebb megjelenítését teszi lehetővé. Persze kevesen vannak, akik 

eleget tesznek a kérésnek, és módosítanak a beállításaikon (miért is tennék?), így 

ezek a webhelyek többnyire furcsa és olvashatatlan tartalmat adnak. Sokkal job

ban járunk, ha megszívleljük a könyvben leírtakat, és mindenféle ablakméret- és 

böngészőbeállítás mellett megkíséreljük olvashatóvá és vonzóvá tenni a web

oldalainkat Fontos megértenünk, hogy minél jobban szerkesztjük meg a web

helyünket, annál használhatóbbnak tartják majd azokat a látogatóink. 

K: Előfordulhat, hogy a rengeteg megjegyzés és szóköz lassítja az oldalak letöltését? 

V: Az a kevés fölös szöveg elhanyagolható mennyiségű adat más, nagyobb méretű 

erőforrásokhoz (például képekhez és egyéb multimédiás tartalmakhoz) 

viszonyítva. Mindemellett a lassabb, betárcsázós kapcsolatok tömörítve viszik át 

a szöveges adatokat, így a formázáshoz szükséges szóközök jobbára egyáltalán 

nem csökkentik a sebességet. Több száz szavas megjegyzésre van szükség 

ahhoz, hogy akár egyetlen másodpercnyi késlekedést okozzunk az oldal 

betöltésében. Ha ez nem lenne elég, ne feledjük, hogy manapság a legtöbb 

felhasználó szélessávú (kábel-, DSL- stb.) kapcsolattal rendelkezik, ahol 

a szöveg átvitele igen gyors. Az oldalak betöltését a grafikai elemek lassíthatják 

le, így ezeknek a tömörítésén érdemes ügyködnünk (lásd a 10. fejezetben 

leírtakat) - a szöveges megjegyzésekkel nem kell törődnünk. 

Ismétlés 
Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdíthat

juk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 
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Ismétlő kérdések 

1. Milyen három módszer ismeretes arra, hogy a weboldalainkból egységes 

webhelyet állítsunk össze? 

2. Melyik az a két adattípus, amelyet feltétlenül el kell helyeznünk a kezdőoldalon? 

3. Szeretnénk a következő üzenetet eljuttatni a weboldalunk későbbi szerkesztőinek 

anélkül, hogy ez a felhasznáJók előtt is megjelenne: "Don't change this image of 

me. It's my only chance at immortality" (Ne cseréld ki ezt a rólam készült képet. 

Ez az egyetlen esélyem a halhatatlanságra.) Hogyan tennénk meg ezt? 

Válaszok 

1. Használjunk egységes hátteret, színeket, betűtípusokat és stílusokat. A hivatkozá

sok szövegeit, illetve grafikáit ismételjük meg azoknak az oldalaknak a tetején, 

amelyekre utalnak. Ismételjük ugyanazt a fejlécet, gombokat, vagy más jellemző 

elemeket a webhely minden oldalán. 

2. Adjunk elegendő tájékoztatást magunkról, hogy a látogató azonnal felmérhesse, 

mi a webhely neve, és miről is szól pontosan. Emellett, akármi is az üzenetünk, 

amit a közönségünknek tolmácsoini szeretnénk, közöljük tömören és egyszerű

en. Legyen ez mottó vagy jogvédett reklámszöveg, feltétlenül tüntessük itt fel. 

3. Helyezzük el az alábbi megjegyzést közvetlenül az <img l> elem előtt: 

<!-- Don't change this image of me. 
lt's my only chance at immortality. --> 

Gyakorlatok 
• Fogjunk egy jó öreg grafitceruzát, és vázoljuk fel a webhelyünket kis téglalapok

kal, majd kössük össze azokat nyilakkal. Firkantsuk le az egyes weboldalak 

szerkezetét úgy, hogy krumplikat rajzolunk a képek, és hullámvonalakat a szö

vegek helyére. Az egyes nyilak a navigációs elemek krumplijaiból induljanak, és 

a megfelelő weboldall1oz vezessenek. Ez a vázlat még akkor is hasznos lehet, ha 

egyébként rendelkezünk a legeslegújabb webhelykezelő eszközökkel, hiszen 

így azonnal láthatjuk, hogy mely oldalakat lehet könnyen elérni, és hogyan 

működik együtt a szomszédos oldalak szerkezete- ráadásul•mindezt még 

azelőtt, hogy az oldalakat összekötő kódból egyetlen sort is megírtunk volna. 

Akár hisszük, akár nem, jómagam is ezt a módszert követem. Van úgy, hogy 

a papírnál és ceruzánál nincs jobb társ a munkában! 
• yissuk meg a jelenlegi webhelyünket felépítő HTML-fájlokat, és tekintsük át 

a bennük találliató megjegyzéseket és behúzásokat. Találunk olyan részeket, 

amelyek esetleg magyarázatra szarulnak egy későbbi olvasó számára? Ha igen, 

helyezzünk el alkalmas megjegyzéseket. Nehezen áttekinthető a kód szerkezete? 

em látszanak jól a címsarok és a bekezdések? Ha igen, alkalmazzunk 

behúzásokat úgy, hogy a kód szerkezete megfeleljen a hierarchiának, így 

a későbbiekben könnyen megtalálhatjuk a szerkeszteni kívánt részt. 
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Segítség a kereséshez 

A lecke tartalma: 

• Hogyan népszerűsíthetjük a webhelyünket? 
• Hogyan érhetjük el, hogy az ismert keresők feltüntessék a webhelyünket 

a találataik között? 
• Hogyan optimalizálhatjuk a webhelyünket a keresők számára? 

Egy webhely éppen annyit ér, amennyire megközelíthető- ha senki találja meg 

az oldalainkat, hiába készítettünk nagyszerű szerkezetet, gazdag tartalmat és tökéletes 

kódot. A következőkben bemutatott új HTML-elemek nem eredményeznek látható 

változást a weboldalaink felületén, de igen lényeges szerepet töltenek be abban, hogy 

a közönségünk valóban ráakadjon arra, amü kínálunk. A legtöbb webfejlesztő számára 

ez lehet könyvünk legegyszerubb, mégis talán Jegfontosabb órája. Megtanuljuk, milyen 

újabb elemeket helyezzünk el az oldalainkon, és miként módosítsuk a webhelyünk 

szerkezetét ahhoz, hogy a keresők nagyobb valószínűséggel jelezzenek nálunk találatot, 

ha valaki a webhelyünk témájához vagy a cégünkhöz kötődő kulcsszavakat alkalmaz -

ez a keresésoptimalizálás (search engine optirnization, SEO). Az ilyen szolgáltatásokat 

kínáló cégek reklámszövegével ellentétben semmiféle trükk nem ismeretes, amely 

biztosítaná, hogy a találari listák élére kerüljünk. Mindazonáltal létezik pár ügyes fogás, 

ami pénzbe sem kerül, ugyanakkor érdemes élnünk vele, ha azt szeretnénk, hogy 

a webhelyünk előkelő helyezést érjen el a keresők találatai között. 
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A webhelyünk népszerűsítése 

Feltételezhetően azért készítettük el a webhelyünket, hogy valakinek felkeltsük 

az érdeklődését, hiszen egyébként miért is fáradtunk volna? Ha a weboldalainkat helyi 

hálózaton vagy egy cég belső hálózatán tesszük közzé, esetleg valamilyen adathordo

zón terjesztjük, könnyen elérhetjük, hogy a felhasznáJók rátaláljanak az általunk kínált 

tartalomra. Ha azonban a webhelyet a keresők által indexelt milliárdnyi weboldal közé 

eresztjük, a közönség megnyerése máris nehezebb feladatnak tűnik. 

Ahhoz, hogy belefogjunk a kérdés kezelésébe, először is alapjaiban meg kell értenünk, 

hogy miképpen akadhatnak rá a webhelyünkre a látogatók. Lényegében három 

módon juthatnak el hozzánk: 

• Valaki mesél nekik a webhelyről, és megadja a címét, amelyet ők közvetlenül 

írnak be a böngészőbe. 
• Egy másik webhely hivatkozására kattintva jutnak el a mi webhelyünkre. 
• A webhelyünk egy keresőmotor (a Google, a Bing, a Yahoo! vagy más kereső) 

adatbázisából kerül a látogatónk találari listájára, 

Kis idő- és energiabefektetéssel magunk is lendíthetünk a webhely forgalmán. 

Ha azt szeretnénk, hogy többen értesüljenek rólunk szájhagyomány útján, nem kell 

mást tennünk, mint használni a szánkat- és minden más elérhető közlési csatornát. 

Ha rendelkezünk kapcsolati adatbázissal vagy levelezőlistával, híreszteljük ott 

a webhelyünk megjelenését. Tüntessük fel a webhely címét a névjegykártyánkon, 

illetve céges dokumentumainkban. Ha van némi pénzünk, vásároljunk reklámidőt 

a TV-ben és a rádióban. Röviden, törjünk előre a reklámfronton. A jó öreg szájhagyo

mány még mindig a leghatékonyabb reklámozási mód - még az Interneten is. 

A ránk mutató hivatkozások számának növelése nem igényel nagy agymunkát- jóllehet 

ez nem jelenti azt, hogy egyszerű feladat lenne. Ha a témakörünkben léteznek akár 

elektronikus, akár nyomtatott szaknévsorok, nekünk is ott a helyünk! Vegyünk részt 

a közösségi hálózatok életében, hozzunk létre a Facebook-on "rajongói" oldalt, amennyi

ben ez illik a webhelyünk mondanivalójához. Hozzunk létre Twitter-felhasználót 

a webhelyünk számára, és így is lépjünk kapcsolatba az ügyfeleinkkel-persze ismét 

csak akkor, ha ez a módszer nem ütközik a webhelyünk stílusával. Keressük fel azokat 

a helyeket, ahol ügyfelekre találhatunk, olyan webnaplókat, amelyek a témánkba 

vágnak, és vegyünk részt ezeknek a közösségeknek az életében. Ez nem azt jelenti, hogy 

keressünk egy fórumot a kérdéses témakörben, és árasszuk el a webhelyünk hivatkozá

saival. Inkább lépjünk fel a téma szakértőjeként, tanácsokat és ajánlásokat adva, illind

eközben pedig a saját webhelyünk címére hivatkozva. E könyv keretei között erről 

a témáról nem igazán mondhatunk többet a bátorító szavakon kívül. 



� 

24. óra • Segftség a kereséshez 1391 

A Mashable nevű (http: 1 /www. mashable. com/) igen népszerű, nagy forgalmú 

és széles körben elfogadott webhely (mindez a pontosságának és a komoly 

hozzáadott értéknek köszönhető) komoly segítséget nyújthat abban, hogy sikerrel 

vegyünk részt a közösségi hálózatok életében, különösen ha ezt üzleti céllal tesszük. 

Könyvünk leginkább a harmadik pontban, vagyis annak biztosításában segíthet, hogy 

a tartalmunkra rábukkannak a keresőprogramok, és megfelelő módon indexelik 

Jogosan feltételezhetjük, hogy ha a webhelyünk kimarad a Google adatbázisaiból, 

bizony komoly bajban vagyunk. 

A keresők alapjában véve hatalmas adatbázisok, amelyek igyekeznek minden, 

az Interneten fellelhető tartalmat indexeini - köztük videókat és egyéb gazdag 

médiaanyagokaL A webhelyek bejárására és az adatbázisok felépítésére automatikus 

eljárásokat alkalmaznak- ezeket hívjuk keresőrobotoknak (bot). Ha a tartalom indexe

lése megtörtént, a keresőalkalmazások különféle kifinomult módszerekkel rangsorolják 

az oldalakat annak érdekében, hogy eldöntsék, egy felhasználói keresés nyomán 

melyik találat álljon az első, a második, a harmadik helyen, és így tovább. 

Amikor a kereső feldolgozza egy felhasználó kérését, olyan weboldalakat keres, 

amelyek tartalmazzák a megadott kulcsszavakat és kifejezéseket. A keresés azonban 

nem annyiból áll, hogy "ha egy oldal tartalmazza a keresett kifejezést, adjuk vissza 

az eredményben", ugyanis a tartalom rangsorolt, aszerint, hogy milyen gyakorisággal 

és milyen környezetben fordulnak elő benne a keresett kulcsszavak és kifejezések, 

továbbá milyen más webhelyek hivatkoznak rá, hitelesítve a benne foglaltakat. Ezen 

az órán megtanulunk pár módszert annak biztosítására, hogy a tartalmunk megjelenjen 

a keresők találatai között- mégpedig a megadott tartalom és környezet függvényében. 

Weboldalaink felvétele a nagyobb keresők adatbázisaiba 

Ha azt szeretnénk, hogy a felhasznáJók megtalálják az oldalainkat, alapvető fontossá

gú, hogy kérelmezzük a nagyobb keresőoldalaknál az oldalaink indexelését. Jóllehet 

a keresők automatikusan is keresztül-kasul bejárják a Webet, ez a legjobb módszer 

arra, hogy biztosan felkerüljünk a listájukra. E webhelyek mindegyikénél meg kell 

adnunk az URL-címünket, a webhely rövid leírását, és egyes esetekben egy kategóriát 

vagy kulcsszavak listáját, amelyek a webhelyünkhöz köthetők. A kapott űrlapok kitöl

tése egyszerű, egy órán belül végzünk az összessel, és még arra is marad időnk, hogy 

bejegyezzük magunkat pár, a témakörünkhöz kapcsolódó szaknévsorba. (Hogy ezekre 

miként akadhatunk rá? Természetesen a nagyobb keresők segítségéve!!) 
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Mielótt bejegyeztetnénk az oldalainkat 

Várjunk csak egy pillanatra! Mielőtt beadnánk a kérelmeinket a webhelyünk feltünteté
sére, olvassuk végig az óra teljes anyagát, egyébként komoly csávába kerülhetünk, és 
mindössze azt állapíthatjuk meg szomorúan, hogy lecsúsztunk az egyszerű megoldá
sokról. 

Hogy értsük, miről is van szó, képzeljük el a következő helyzetet: közzéreszünk egy 
webhelyet, amelyen automatikus csótányroppantókat kínálunk. Íme egy lehetséges 
ügyfél: egy internet-felhasználó, aki küzd a csótányokkal, ráadásul allergiás a rovarirtó 
vegyszerekre. Emberünk kinyitja a laptopját, lesöpri a csótányokat a billentyűzetről, 
belép a kedvenc keresőoldalára, és beírja a "csótány" szót a keresőmezőbe. A kereső 
pillanatokon belül kiírja az első 10 találatot-a 10 254 weboldalból, amely tartalmazza 
a 

"
csótány" szót. Benyújtottuk a kérelmünket a webhelyünk bejegyzésére, így tudhat

juk, hogy ott lesz valahol a listán. 

Lehetséges ügyfelünk ráadásul gazdag ember, és már nem bír a csótányokkaL Mi pedig 
még házhozszállítást is vállalunk a lakhelye környezetében. Szeretnénk, ha a webhe
lyünk harmadikként jelenne meg a találari listában, vagy beérjük a 8542. hellyel? 

os, ennyi minden bizonnyal elegendő a helyzet megvilágítására. Bekerülni egy kereső 
adatbázisába még félsikernek sem nevezhető - fel is kell közdenünk magunkat a találati 
rangsor elejére. 

Léteznek olyan webhelyek, amelyek egyetlen űrlapot biztosítanak, és az ezen megadott 
adatokat automatikusan elküldik az összes nagyobb és számos kisebb keresőnek. 
Ezek a webhelyek- mint a h t tp: //www. scrubtheweb. com/, 

a h t tp: //www. submi texpress. com/ és a h t tp: //www. hypersubmi t. com/ 

- nagyszerűen példázzák, miként lehet üzletet csinálni webhelyek bejegyzéséből 
a különböző adatbázisokba. A célközönségünktől függően ez a szeigáitatás akár 
kifizetődő is lehet, de mindenképpen azt ajánlanánk, hogy látogassunk el közvetlenül 
a nagyobb keresők oldalaira (a felsorolásukat lásd az óra korábbi részében), és töltsük 
ki a bejegyzési űrlapjaikat Így biztosak lehetünk benne, hogy megfelelő válaszokat 
adtunk a feltett kérdésekre (amelyek mindenütt kicsit eltérőek), és pontosan tudhatjuk, 
hogy milyen alakban jelenik meg a webhelyünk az egyes keresők találati listáján. 

A webhelyünk felvétele a nagyobb keresők adatbázisaiba egyszerű, mégis tartogathat 
néhány buktatót Mindegyik keresőroator másképpen jelzi, hová kell kattintanunk 
az oldalaink bejegyzéséhez. Az alábbi lista megkímélhet némi bosszúságtól - itt megta
lálhatjuk az ismertebb keresők ingyenes bejegyzési címét, valamint annak a hivatko
zásnak a megnevezését, amelyre a bejegyzéshez kattintanunk kell: 
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• Google-Keressük fel a http: l /www. google. comladdurl/ címet, adjuk meg 

a webhelyünk címét és rövid leírását, majd írjuk be a hullámos ellenőrző 

szöveget, vagyis a CAPTCHA-t (Completely Autamated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart, vagyis "teljesen automatizált nyilvános Turing

teszt a számítógép és az ember megkülönböztetésére"). Végezetül kattintsunk 

az Add URL (URL felvétele) gombra a webhely bejegyzéséhez. 
• Yahoo! Search- Látogassunk el a h t tp: l l siteexplorer. search. 

yahoo. com/ submi t címre, írjuk be a webhelyünk címét, majd kattintsunk 

a Submit URL (URL benyújtása) gombra. 
• B ing-Keressük fel a h t tp: //www. b ing. com/ do cs l su bm i t. aspx címet, írjuk 

be az ellenőrző szöveget, adjuk meg a webhelyünk címét, majd kattintsunk 

a Submit URL gombra. 
• AliTheWeb-Az AliTheWeb keresési eredményeit a Yahoo! Search biztosítja, 

így csak annyi a feladatunk, hogy a fentieknek megfelelően bejegyeztessük 

a webhelyünket a Yahoo! Search adatbázisába. 
• AltaVista-Az AltaVista keresési eredményeit is a Yahoo! Search adja, így ha ott 

bejegyeztetjük a webhelyünket, itt is megjelenik a találati listában. 

Tippek a keresőknek 

El kell árulnunk egy szomorú tényt: az égvilágon semmit sem tehetünk annak érdeké

ben, hogy előkelő helyet biztosítsunk magunknak egy keresőkifejezésre adott találati 

listában, bármelyik keresőről legyen is szó (már ha nem vásárolunk közvetlenül hirde

tési felületet). Végül is érthető, hiszen ha lennének ilyen biztosítékok, miért ne élne 

velük mindenki, aki csak felkerült a listára? Arra azonban törekedhetünk, hogy ne mi 

legyünk az utolsók, és éppen annyi esélyünk legyen az első helyre, mint a lista többi 

szereplőjének. Ezzel elérkeztünk a keresésoptimalizálás (SEO) témaköréhez-vagyis 

megpróbáljuk úgy átalakítani a weboldalaink tartalmát és szerkezetét, hogy a keresők 

előnyben részesítsék azokat a versenytársaikkal szemben. 

Minden kereső más módszerrel határozza meg, hogy mely oldalak lehetnek a legmeg

felelőbbek, és eszerint helyezik azokat feljebb vagy lejjebb a találati rangsorban. 

em érdemes azonban leragadni ezeknél a különbségeknél, ugyanis mindannyian 

ugyanazokra az alapvető szempontokra építenek. A következő felsorolás szinte minden 

olyan szempontot tartalmaz, amelyet a keresők figyelembe vesznek annak megállapítá

sánál, hogy mely oldalak felelnek meg leginkább a keresőkifejezésnek: 

• Megjelennek a kulcsszavak az oldal <title> elemén belül? 
• Megjelennek a kulcsszavak az oldal első néhány sorában? 
• Megjelennek a kulcsszavak az oldal egy <me ta l> el emén belül? 
• Megjelennek a kulcsszavak az oldal <hl> címsoraiban? 
• Megjelennek a kulcsszavak a weboldalon szereplő képek nevében vagy azok 

al t jellemzőjében? 
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• A webhely hány oldala hivatkozik a szóban forgó oldalra� 
• Hány hivatkozás mutat az oldalunkra más webhelyekről? Hány további oldal 

hivatkozik ezekre a hivatkozó oldalakra? 
• Hányszor választották a felhasználók az oldalt a korábbi keresések találari 

listájából? 

Egyes, túlságosan is buzgó webprogramozók egy kulcsszó több tucat vagy akár 
több száz példányát is elhelyezik egy oldalon, igen apró betűvel vagy csaknem lát
hatatlan színnel, csak hogy magasabbra helyezzék magukat a keresőknek az adott 
kulcsszóra vonatkozó találati rangsorában. Ezt a módszert nevezik a keresőmotorok 
elárasztásának (search engine spamming). 

Akármilyen vonzónak is tűnik ez a lehetőség, nem érdemes kísértésbe esnünk, 
ugyanis a komolyabb keresők ismerik ezt a trükköt, és azonnal törölnek minden olyan 
oldalt az adatbázisaikból, amelynél a "szemétjelző" bekapcsol valamilyen gyanús 
mintázat szerint ismétlődő szó vagy szövegrészlet kapcsán. Az természetesen 
megengedett (és hasznos), ha a fontosabb kulcsszavakat többször is feltüntetjük 
az oldalunkon - a tartalom rendes részeként. Ügyeljünk azonban arra, hogy ezeket 
a szavakat hétköznapi mondatokban vagy kifejezésekben használjuk, így megkímél
hetjük magunkat a "szemétrendőrség" zaklatásátóL 

A <meta l> elemeket mindig a <head>, valamint a <title> és a <ltitle> 

elemek után, de a záró <lhead> címke elé helyezzük. 

Az XHTML szabványai szerint bármely dokumentumról is legyen szó, a <title> 

elemnek az első helyen kell állnia a <head> részben. 

A helyezésünkön azzal javíthatunk leginkább, ha átgondoljuk, hogy milyen kulcsszava
kat használhat a reménybeli közönségünk a kereséshez. A gyakran használt, egyszavas 
keresőkifejezések csatamezejéről érdemes idejekorán kihátrálnunk, hiszen egy olyan 
keresőszó, mint a "étel

"
, rendszerint annyi találatot ad, hogy nagyobb esélyünk van 

nyerni a lottón, mint itt bejutni az első tíz közé. Összpontosítsunk inkább a ritkább 
szavakra, valamint a két-három szavas kifejezésekre, amelyek jobban illenek 
a témakörünkhöz- így például az "étel" helyett jobb választás a "házias déli ételek

"
. 

Ha összegyűjtöttük ezeket a kifejezéseket, gondoskodjunk róla, hogy többször is 
felbukkanjanak az oldalunkon, a legfontosabbakat pedig helyezzük el a <title> 

elemen belül, valamint az első címsorban, illetve a bevezető bekezdésben. 

A fenti listában felsorolt szempontok közül talán a <me ta 1 > elemek használatát övezi 
a legnagyobb homály. Vannak, akik olyan tisztelettel viseltetnek irántuk, mintha 
a használatuk azonnal a rangsor elejére repítené az oldalaikat, mások viszont lesajnáló
an nyilatkoznak róluk, feleslegesnek és haszontalannak tartva őket. Az igazság, mint 
oly sokszor, most is a két szélsőség között van. 
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A <me ta l> általános rendeltetésű elem, amelyet bármely dokumentum <head> 

részében elhelyezhetünk, ha olyan adatokat szeretnénk feltüntetni, amelyek a <body> 

szövegében nem kapnak helyet. A legtöbb kereső a <meta />elemeket azért vizsgálja 

meg, hogy rövid összefoglalót kapjon az adott oldalról, néhány fontosabb kulcsszóval 

egyetemben. Az automatikus csótányroppantó megrendelő űrlapja esetében a követ

kező két elemet tüntethetnénk fel: 

<meta name="description" 

content="Order form for the SuperSquish cockroach flattener." l> 

<meta name="keywords" 

content="cockroach,roaches,kill,squish,supersquish" l> 

� 

� 

Ha eltekintünk az előző, csótányroppantás példától, és a keresők szakértőit kérdez

zük, megtudhatjuk, hogy a <me ta 1 > elemben elhelyezett leírás ideális méretét 

valahová 1 00 és 200 karakter közé helyezik, a kulcsszavak listájának ideális hossza 

pedig 200 és 400 karakter közé tehető. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, 

hogy nem érdemes szóközökre vesztegetnünk a drága biteket- ennek megfelelően 

jártunk el a csótányes példában is. Végezetül pedig, nem érdemes ugyanazokat 

a kulcsszavakat különböző kifejezésekben nyakló nélkül ismételgetnünk, egyes 

keresőknél ugyanis ez büntetést von maga után. 

Ha valamilyen rejtélyes okból nem szeretnénk, hogy egy adott weboldal bekerüljön 

a kereső adatbázisába, az alábbi <me ta 1 > elemet helyezhetjük el az oldal <head> 

részében: 

<meta name="robots"content="noindex,noindex" /> 

Ennek hatására egyes keresőrobotok elkerülik az oldalt. Ha komolyabb védelmet 

szeretnénk a kutakodó robotok ellen, kérjük meg a webkiszolgálónk rendszergazdáját, 

hogy helyezze el az oldal címét a kiszolgáló robots. txt nevű fájljában. (Tudni fogja, 

mit jelent ez, és hogyan kell csinálni - ha mégsem, hasznos segítséget kaphatunk 

a h t tp: 1 lwww. robotstxt. org 1 címen.) Ez esetben biztosak lehetünk benne, 

hogy a nagyobb keresők robotjai elkerülik a kérdéses oldalt. Ez a módszer jól alkal

mazható belső, céges oldalakra, amelyeket nem feltétlenül szeretnénk viszontlátni 

a keresők találatai között. 

A példában szereplő első elem biztosítja, hogy a találatok listájában megfelelő leírás 

jelenjen meg a weboldalróL A második <meta />elem némiképp előkelőbb helyre löki 

az oldalt minden olyan találari rangsorban, ahol a keresőkifejezések között előfordult 

a felsorolás valamelyik eleme. 

Fontos, hogy minden olyan oldal esetében, amelyet a keresők figyelmébe szeretnénk 

ajánlani, tüntessünk fel <meta l> elemeket a name="description" és 

a name=" keywords" jellemzőkkeL Ez nem feltétlenül eredményez ugrásszerű javulást 

az oldalaink megítélésében, ráadásul egyes keresők figyelmen kívül hagyják 

a <me ta 1 > elemeket - ártani azonban semmiképpen sem árt. 
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A keresők eredményeinek javítási lehetőségeit a 24.1. példában mutatjuk be. 

24.1. p6lda Weboldal, amely kevés nyilvánosságot kap az internetes leereséselfl sonín 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http: l /www.w3 .org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Fractal Central</title> 

</head> 

<body> 

<div style="text-align:center"> 

<img src="fractalaccent.gif" alt=" /> 

</div> 

<div style="width:l33px; float:left; padding:6px; text-align:center; 

border-width:4px; border-style:ridge"> 

Discover the latest software, books and more at our online 

• store. <br /> 

<a href="orderform.html"><img src="orderform.gif" alt="Order Form" 

style="border-style:none" !><la> 

</div> 

<div style="float:left; padding:6px"> 

<h2>A Comprehensive Guide to the<br l> 

Art and Science of Chaos and Complexity</h2> 

<p>What's that? You say you're hearing about "fractals" and 

"chaos" all over the place, but still aren't too sure what they 

are? How about a quick summary of some key concepts:</p> 

<Ol> 

<li><p>Even the simplest systems become deeply complex and richly 

beautiful when a process is "iterated" over and over, using the 

results of each step as the starting point of the next. This is 

how Nature creates a magnificently detailed 300-foot redwood tree 

from a seed the size of your fingernail.</p></li> 

<li><p>Most "iterated systems" are easily simulated on computers, 

but only a few are predictable and controllable. Why? Because a 

tiny influence, like a "butterfly flapping its wings," can be 

strangely amplified to have major consequences such as completely 

changing tomorrow's weather in a distant part of the 

world.</p></li> 

<li><p>Fractals can be magnified forever without loss of detail, 

so mathematics that relies on straight lines is useless with 

them. However, they give us a new concept called "fractal 

dimension" which can measure the texture and complexity of 

anything from coastlines to storm clouds.</p></li> 

<li><p>While fractals win prizes at graphics shows, their chaotic 

patterns pop up in every branch of science. Physicists find 

beautiful artwork coming out of their plotters. "Strange 

attractors" with fractal turbulence appear in celestial mechanics. 

Biologists diagnose "dynamical diseases" when fractal rhythms fa ll 
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out of sync. Even pure mathematicians go on tour with dazzling 

videos of their research.</p></li> 

</ol> 

<p>Think all these folks may be on to something?</p> 

</div> 

<div style="text-align:center"> 

<a href="http://netletter.com/nonsense/"><img src="findout.gif" 

alt="Find Out More" style="border-style:none" /></a> 

</div> 

</body> 

</html> 

Ezt az oldalt elvileg igen könnyen meg kellene találnunk, hiszen egyetlen, meglehető

sen behatárolt témával foglalkozik, és bizonyos szakatlan tudományos fogalmak, 

amelyek ugyanakkor a hozzáértők számára magától értetődően keresőkifejezések, 

többször is megjelennek benne. Mégis számos olyan területet találhatunk a kódban, 

ahol a keresés eredményessége növelhető. 

Most pedig hasonlítsuk össze a fenti oldal kódját a 24.2. példában látható módosított 

változattaL A két oldal az emberi szemnek igen hasonló, a keresőrobotok számára 

azonban gépzongorázni lehet a különbséget. Az alábbiakban felsoroljuk a változtatá

sokat, bemutatva a hatásukat az indexelésre: 

• Fontos keresőkifejezéseket helyeztünk el a <title> elemben és az oldal első 

címsorában. Az eredeti oldalon még a jractal szó sem tűnt fel ebben a két 

kulcspozícióban. 
• <meta /> elemekkel egészítettük ki a kódot, így a keresők közvetlenül hozzájut

hatnak az oldal leírásához és kulcsszavaihoz. 
• Igen beszédes alt jellemzővel egészítettük ki az első <irng />elemet. Jóllehet 

ezt a jellemzőt nem minden kereső figyeli, egyesek számára fontos jelentéssei 

bír. 
• Eltávolítottuk a tudományos fogalmakat körülvevő idézőjeleket (mint 

a "fractal" és az "i t erated" esetében), mivel bizonyos keresők a ,jractaf' 

és a fractal szavakat különbözőnek tekintik. Az idézőjeleket a &quo t; kóddal 

helyettesítettük - a keresőrobotok ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyják. 

Ez már csak azért is üdvös lépés, mert az XHTML szabvány amúgy is felhív 

a &quo t; kód használatára az idézőjelek helyett. 
• Ajractal kulcsszót két példányban is elhelyeztük a megrendelési űrlap terüle

tén. 

Lehetetlen számokba önteni, hogy mennyivel gyakrabban találnák meg a fraktálok és 

a káosz iránt érdeklődők a 24.2. példa oldalát, mint a 24.1. példában bemutatonat-azt 

azonban bizton elmondhatjuk, hogy valamicskét javítottunk a helyzeten. A robotok 

igényeit szem előtt tartó átalakítások "mellékhatásaként" - mint az oly gyakran lenni 

szakott - az oldalunk az emberi szem számára is értelmezhetőbbé vált. A keresésopti

malizáláson tehát mindenki csak nyert. 
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24.2. példa A 24 .l. példa javított változata 

<?xm1 version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!OOCTYPE htm1 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmlll/DTD/xhtmlll.dtd"> 

<html xm1ns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 

<head> 

<title>Fracta1 Central: A Guide to Fracta1s, Chaos, and 

-. Complexity</title> 

<meta name="description" content="A comprehensive guide to fractal 

geometry, chaos science and comp1exity theory." /> 

<meta name="keywords" content="fractal,fractals,chaos science,chaos 

theory,fracta1 geometry,complexity,complexity theory" /> 

</head> 

<body> 

<div style="text-align:center"> 

<img src="fracta1accent.gif" alt="Fracta1 Central: A Guide to 

Fractals, Chaos, and Complexity" /> 

</div> 

<div style="width:133px; float:left; padding:6px; text-align:center; 

border-width:4px; border-sty1e:ridge"> 

Discover the latest fractal software, books and more at the 

<span sty1e="font-weight:bold">Fractal Central</span> online 

-. store.<br /> 

<a href="orderform.html"><img src="orderform.gif" alt="Order Form" 

style="border-style:none" /></a> 

</div> 

<div sty1e="f1oat:1eft; padding:6px"> 

<h2>A Comprehensive Guide to Fractal Geometry,<br /> 

Chaos Science, and Complexity Theory</h2> 

<p>What's that? You say you're hearing about &quot;fractals&quot; 

and &quot;chaos&quot; all over the place, but still aren't too 

sure what they are? How about a quick summary of some key 

concepts:</p> 

<Ol> 

<li><P>Even the simplest systems become deeply complex and richly 

beautiful when a process is &quot;iterated&quot; over and over, 

using the results of each step as the starting point of the next. 

This is how Nature creates a magnificent1y detailed 300-foot 

redwood tree from a seed the size of your fingernail.</p></li> 

<li><p>Most &quot;iterated systems&quot; are easily simulated on 

computers, but only a few are predictable and controllable. Why? 

Because a tiny inf1uence, like a &quot;butterfly flapping its 

wings,&quot; can be strangely amplified to have major consequences 

such as completely changing tomorrow's weather in a distant part 

of the wor1d.</p></li> 

<li><p>Fractals can be magnified forever without loss of detail, 

so mathematics that relies on straight lines is useless with them. 

However, they give us a new concept called &quot;fractal 

dimension&quot; which can measure the texture and complexity of 

anything from coastlines to storm clouds.</p></li> 

<li><P>While fractals win prizes at graphics shows, their chaotic 

patterns pop up in every branch of science. Physicists find 
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beautiful artwork coming out of their plotters. &quot;Strange 

attractors&quot; with fractal turbulence appear in celestial 

mechanics. Biologists diagnose &quot;dynamical diseases&quot; when 

fractal rhythms fall out of sync. Even pure mathematicians go on 

tour with dazzling videos of their research.<IP></li> 

</ol> 

<p>Think all these folks may be on to something?</p> 

</div> 

<div style="text-align:center"> 

<a href="http://netletter.com/nonsense/"><img src="findout.gif" 

alt="Find Out More" style="border-style:none" /></a> 

</div> 

</body> 

</html> 

A fenti módosítások nyomán sokkal valószínűbbé vált, hogy a keresők megfelelően 
indexelik majd az oldalunkat. A tartalom helyes indexetése mellett persze fontos 
a minősége is, valarnint az, hogy hány egyéb webhely hivatkozik az oldalunkra. 

A keresésoptimalizálás további fogásai 
A legfontosabb tanács ezen a téren talán az lehet, hogy egy fillért se adjunk olyan cégek
nek, amelyek az optimalizálás területén konkrét eredményekkel kecsegtetnek. Ha egy cég 
azt ígéri, hogy a Google találari rangsorában az első helyre tornássza fel a weboldalunkat, 
azonnal fordítsunk hátat, és fussunk minél messzebbre - ilyet ugyanis senki sem ígérhet, 
hiszen a keresőalgoritmusok rengeteg változótól függnek, és a lista első helyezettje egyet
len hét alatt is sokszor megváltozhat. Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy a kere
sésoptimalizálással foglalkozó cégek rnind csalók. Léteznek valóban értékes munkát vég
ző tanácsadók, akik segíthetnek a webhelyünk szerkezetének és tartalmának helyrepofo
zásában, de ez a pár aprócska sziget elvész a kéretlen leveleket küldözgető csalók tenge
rében. Íme egy példa: 

"Dear google.com, 

I visited your website and noticed that you are not listed in most 

of the major search errgines and directories ... " 

Ez a levél (amely a google. com webhely tulajdonosát értesíti arról, hogy a webhelye 
nincs bejegyezve a nagyobb keresőknéD a Google saját útmutatásai között példaként 
szerepel a következő megjegyzéssel: "a keresőkkel kapcsolatos kéretlen elektronikus le
veleket ugyanazzal a tartózkodással kezeljük, mint az éjszakai zsírégető tabletták reklám
jait vagy az elűzött diktátorok átutalási kérelm eit". Igen, nem tévedés, valaki magának 
a Google-nek is küldött némi levélszemetet, miszerint szívesen javítaná a webhely 
rangját ... a Google találata i között! További jótanácsokat a h t tp: l /www. google. com/ 

webmasters/ címen kaphatunk. 

A következőkben felsorolunk néhány ingyenesen elvégezhető lépést, amelyek segítenek 
az oldalaink tartalmát a keresőmotorok lelkivilágához igazítani: 
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• Adjunk az oldalainknak kellően pontos címet, ami rövid, ugyanakkor beszédes 
és egyedi. Ne kíséreljük meg kulcsszavakkal teletörnni a címeket. 

• Alkalmazzunk az emberi szemnek barátságos URL-eket, azaz például használjunk 
bennük könnyen megjegyezhető szavakat. A h t tp: l /www. rnycompany. com/ 

products 1 super_widget. html és hozzá hasonló címeket egyszerúbb megje
gyezni (és a keresők is könnyebben indexelik őket értelmes módon), mint valami 
ilyesmit: http://www.mycompany.com?c=p&id=4&id=49f8sd7345fea. 

• Hozzunk létre olyan URL-eket, amelyek tükrözik a webhelyünk könyvtárszerke
zetét. Persze ez feltételezi, hogy rendelkezünk könyvtárszerkezettel (elég nagy 
baj, ha nem ez a helyzet). 

• Ha csak lehetséges, a navigáció céljaira grafika helyett szöveges elemeket alkal
mazzunk. 

• Ha a webhelyünk tartalmának egyes részei több lépésre kerültek a kezdőoldaltól, 
segítsük a látogatóinkat morzsaútvonalakkal, hogy könnyen visszatalálhassanak 
a kiindulóponthoz. A morzsaútvonal egyúttal újabb szavakat szalgáltat az indexe
lésre a keresőrobotoknak Így ha egy főzéssei kapcsolatos webhely Southern 
Cooking kategóriájában teasütemények receptjeit nézegetjük, az aktuális oldal 
morzsaútvonala ilyesmi lehet: Home>Southern Cooking>Recipes>Biscuits 

• Az oldal tartalmában használjuk a rendeltetésüknek megfelelően a címsorokat 
(<hl>, <h2>, <h3>) . 

Amellett tehát, hogy a felhasználók számára gazdag és hasznos tartalmat biztosítunk, 
tartsuk magunkat a fenti útmutatásokhoz, így az oldalaink egyre feljebb kúsznak majd 
a találari rangsorban. 

Összefoglalás 
Ezen az órán egy igen fontos területre merészkedtünk - megtanultuk, miként "súgjunk" 
a keresőknek (amilyen a Google, a Bing vagy a Yahoo), hogy a reménybeli látogatóink 
könnyebben ráakadjanak az oldalainkra. Láthattuk azt is, hogy ami tökéletesen múkö
dőképes HTML-kódnak túnik, hogyan optimalizálható úgy, hogy a keresőrobotok is 
felfedezzék a rejtett értékeit. Végezetül, gazdagabbak lettünk néhány útmutatással arra 
nézve, hogy miként tegyük keresőbaráttá a webhelyünk egészét. A 24.1. táblázatban 
összefoglalást adunk az óra során bemutatott elemekről és jellemzőkrőL 

24.1. tálllúat A 24. órán bemutaton HTML-elemek és -jeiJemző1e 

Elem/Jellemző 

<meta l> 

Leírás 

A dokumentumhoz kapcsolódó metaadatokat tartalmaz (vagyis 
olyan adatokat, amelyek magára a dokumentumra vonatkoznak). 
Leggyakrabban a dokumentum leírását, valamint a jellemző 
kulcsszavakat tároljuk benne. A dokumentum <head> részében 
kell feltüntetnünk. 
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Jellemzők 

name=" név" Ezzel adhatjuk meg, hogy milyen tipusú adatot tárolunk 
a content jellemzőben. Így például a name="keywords" arra 
utal, hogy a weboldal kulcsszavait találhatjuk meg ott. 

content=" érték" A http-equiv, illetve a name jellemzőkhöz tartozó üzenet vagy 
érték. Így ha a http-equiv értéke refresh, a content jellem
zőben a várakozás idejét kell feltüntetnünk másodpercben, majd 
egy pontosvesszőt követően a betölteni kívánt weboldal címét. 

Kérdezz-felelek 
K: Valóban külön űrlapot kell kitöltenünk a webhelyünk minden oldalához 

minden egyes keresőnél? 

V: Nem. Elég a kezdőoldalt bejegyeztetnünk (ez feltehetően kapcsolatban áll 
a webhelyünk többi oldalával), hiszen a keresőrobotok úgyis bejárják az oldal 
hivatkozásait (majd a hivatkozott oldal hivatkozásait, és így tovább), így végül 
a webhelyünk összes lapját indexelik. 

K: Elküldtem egy keresőmotorhoz a bejegyzési kérelmet, de ha az oldalamat kere

sem, nem jelenik meg a találati listában - még a cég egyedi nevét beírva sem. 

Mit tehetek? 

V: A legtöbb nagy keresőmotor a rendelkezésünkre bocsát egy űrlapot, amelynek 
a segítségével ellenőrizhetjük, hogy a weboldalunk megtalálható-e a kereső 
adatbázisában. Ha nem találjuk, beküldhetünk egy újabb bejegyzési kérelmet. 
Vegyük figyelembe, hogy a bejegyzés kérelmezése után gyakran napokba, sőt 
hetekbe telik, míg a keresőrobotok bejárják a webhelyünket 

K: A <me t a l> elemben érdemes Jeltüntetni a kulcsszavak minden írásmódját, 

beleértve a kis- és nagybetűs változatokat is? 

V: A kis- és nagybetűkkel egyáltalán ne törődjünk- a keresőkifejezéseket a leggyak
rabban csupa kisbetűvel adják meg. Fontos azonban, hogy felruntessük a kulcssza
vak ismert változatait, sőt azok gyakoribb elírásait is. A <meta l> elem működése 
egyszerűnek tűnhet, de az órán bemutatottnál lényegesen kifinomultabb módsze
rek is léteznek a használatára. Az elem jellemzőiről és alkalmazásáról nagyszerű tá
jékoztatást kaphatunk a h t tp: l l en. wikipedia. or g lwiki IMeta_element címen. 

K: Valóban használhatjuk a <meta l> elemet arra, hogy automatikusan újra 

betöltsük a weboldalunkat néhány másodpercenként vagy pár percenként? 

V: Igen, de ennek nincs sok értelme, hacsak nem rendelkezünk olyan programmal 
vagy parancsfájllal a webkiszolgálónkon, amely friss adatokat küld az oldalunk
nak. Ha pedig így áll a helyzet, jó eséllyel inkább az AJAX lehetőségeit használjuk 
a frissírésre (az ezzel kapcsolatos alapvető tudnivalókról a 21. órán ejtettünk szót). 
A <meta l> elem frissítési lehetőségét használl1atósági okokból mind a W3C, mint 
a felhasznáJók helytelenítik. 
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Ismétlés 
Ez a rész ismétlő kérdésekből és válaszokból áll, amelyek segítségével megszilárdít

hatjuk az ebben a leckében szerzett tudásunkat. Próbáljuk megválaszolni a kérdéseket 

a válaszok ellenőrzése előtt. 

Ismétlő kérdések 

1. Ha kölyökkutyák örökbefogadásáról szóló oldalt teszünk közzé, mit érdemes 

tennünk, hogy minden nagyobb kereső találatai között megjelenjen 

a webhelyünk, ha valaki a kölyök, a kutya, illetve az örökbefogadás szavakkal 

hajt végre keresést? 

2. Tegyük fel, hogy úgy döntünk, a kulcsszavainkat több száz példányban 

megjelenítjük a HTML-kódban, méghozzá fehér alapon fehér háttérrel, hogy 

a látogatóinknak ne tlínjön fel. Mit lépnek erre a keresőrobotok? 

3. Melyik a jobb megoldás: ha a webhelyünk egész tartalmát egyetlen könyvtárba 

ömlesztjük, vagy ha több könyvtárba válogatjuk? 

Válaszok 

1. Mindenekelőtt győződjünk meg arról, hogy a kölyök, a kutya és az örökbefoga
dás szavak kellő számban előfordulnak a kezdőoldalon (ez valószínilleg így is 

van), és adjuk a weboldalunknak a Kutyakölykök örökbefogadása nálunk! címe, 

vagy valami hasonlót. Emellett helyezzük el az alábbi <meta />elemeket az ol

dal <head> részében: 

<meta name="description" 

content="dog adoption information and services" /> 
<meta name="keywords" content="puppy, dog, adoption" /> 

Tegyük közzé a weboldalunkat az Interneten, és jegyeztessük be a nagyobb 

keresőknél (a listát lásd a korábbiakban). 

2. A keresőrobotok figyelmen kívül hagyják az ilyen ismétlődéseket, sőt még az is 

könnyen megeshet, hogy feketelistára tesznek, és kéretlen reklámterjesztőnek 

minősítenek. 

3. Feltétlenül szervezzük a tartalmat könyvtárszerkezetbe. Ez megkönnyíti 

a webhely karbantartását, ráadásul így könnyebben értelmezhető URL-eket 

használhatunk, és morzsaútvonalakat is létrehozhatunk 

Gyakorlatok 
• Elérkeztünk az utolsó óra végéhez. Ha összeállt a webhelyünk, amelyet már 

megmutatnánk a világnak, tekintsük át a tartalmát még egyszer a keresésopti

malizálás szemszögéből, majd jegyeztessük be a nagyobb keresőknéL 



A FÜGGELÉK 

HTML- és CSS-források az Interneten 

, 

Az ebben a függelékben található hivatkozások csupán egy kis szeletét jelentik annak 

a számtalan forrásnak, amelyre egy egyszerű kulcsszavas kereséssel rábukkanhatunk, 

de ha zúg a fejünk a kínálattól, jó kiindulópontot jelenthetnek. 

Altalános információk a HTML-lel, az XHTML-Iel és 
a CSS-sei kapcsolatban 

The World Wide Web Consortium (W3C): 

http://www.w3.org/ 

The W3C Markup Validation Service (leírókód-ellenőrző szolgáltatás): 

http://validator.w3.org/ 

W3Schools.com Web Building Tutorials ( webfejlesztési leckék): 

http://www.w3schools.com/ 

The Web Standards Project: 

http://www.webstandards.org/ 

The HTML Writer's Guild: 

http://www.hwg.org/ 

The Web Developer's Virtual Library (virtuális webfejlesztői könyvtár): 

http://www.wdvl.com/ 
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Webböngészők 
Apple Safari: 

http://www.apple.com/safari/ 

Google Chrome: 

http://www.google.com/chrome/ 

Microsoft Internet Explorer: 

http://www.microsoft.com/windows/ie/ 

Mozilla Firefox: 

http://www.getfirefox.com/ 

Opera: 

http://www.opera.com/ 

Weboldalak tervezése 
Web Monkey: 

http://webmonkey.wired.com/webmonkey/ 

A List Apart ("azoknak, akik webhelyeket készítenek"): 

http://www.alistapart.com/ 

Web Pages That Suck (borzasztó webhelyek): 

http://www.webpagesthatsuck.com/ 

HTML Help (Web Design Group): 

http://www.htmlhelp.com/ 

Szaftver 
Adobe Creative Suite 

http://www.adobe.com/products/creativesuite/ 

Corel PaintPro: 

http://www.corel.com/ 

GIMP (GNU Image Manipulation Program): 

http://gimp.org/ 

Picasa: 

http://picasa.google.com/ 

Mapedi t: 

http://www.boutell.com/mapedit/ 

Shareware.com: 

http://shareware.cnet.com/ 

Classic FTP: 

http://www.nchsoftware.com/classic/ 

Cyberduck (FTP-ügyfélprogram): 

http://cyberduck.ch/ 

FileZilla (FTP-ügyfélprogram): 

http://filezilla-project.org/ 
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Színek és grafika 
Microsoft Clip Art Gallery: 

http://dgl.microsoft.com/ 

Barry's Art Server: 

http://www.barrysclipart.com/ 

HTML Color Picker: 

http://www.pagetutor.com/pagetutor/makapage/picker/ 

HTML-színkódok: 

http://htmlcolorcodes.org/ 

Color Scheme Designer: 

http://colorschemedesigner.com/ 

Kuler by Adobe: 

http://kuler.adobe.com/ 

Color Blender: 

http://www.meyerweb.com/eric/tools/color-blend/ 

Multimédia 
Apple QuickTime: 

http://www.apple.com/quicktime/ 

Windows Movie Maker: 

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/moviemaker/default.mspx 

Rea!Audio: 

http://www.real.com/ 

Adobe Flash: 

http://www.adobe.com/products/flash/ 

Sound Central: 

http://www.soundcentral.com/ 

MIDiworld: 

http://www.midiworld.com/ 

Fejlesztői források haladóknak 
WebReference: 

http://www.webreference.com/ 

JavaScript.com: 

http://www.javascript.com/ 

Az IRT.org fejlesztői forrásai: 

http://www.irt.org/ 
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Bérelt webtárhely-szolgáltatás 
Web Hosting Geeks (tárhelyszolgáltatók értékelése): 

http://webhostinggeeks.com/ 

A Small Orange (webtárhely-szolgáltató): 

http://asmallorange.com/hosting/shared/ 

Bluehost C webtárhely-szolgáltató): 

http://www.bluehost.com/tell_me_more.html 

Daily Razor (webtárhely-szolgáltató): 

http://www.dailyrazor.com/php/promo.php 

DrearnHost (webtárhely-szolgáltató): 

http://www.dreamhost.com/hosting.html 

Just Host (webtárhely-szolgáltató): 

http://www.justhost.com/web-hosting 

Lunar Pages (webtárhely-szolgáltató): 

http://www.lunarpages.com/starter-hosting/ 

Webhely-üzemeltetési szolgáltatások 
A Google eszközei webmesterek számára: 

http://www.google.com/webmasters/ 

Open Directory Project: 

http://dmoz.org/about.html 

Freedback.com (ingyenes űrlapfeldolgozó szolgáltatás): 

http://www.freedback.com/ 



B FÜGGELÉK 

XHTML 1.1 és CSS 2 gyorstalpaló 

Az XHTML 1.1 a HTML modern, az XML-re épülő változata, amely lehetővé teszi, hogy 
egyszeruóben határozzunk és valósírsunk meg bővítéseket a nyelvhez. Ebben a függe
lékben röviden áttekintjük az XHTML 1.1-nek azokat az elemeit és jellemzőit, amelyek
kel a leggyakrabban találkozhatunk, valarnint a CSS 2 részét képező tulajdonságokat. 
A teljes leírásokat megtalálhatjuk a h t tp: l lwww. w 3. org l címen. 

Annak érdekében, hogy könnyebben megtaláljuk a keresett információt, a függelék 
a HTML-elemeket a szerepük szerint csoportosítja, a következő sorrendben: 

• Szerkezeti elemek 
• Szövegtömbök és bekezdések 
• Szövegformázó elemek 
• Listák 
• Hivatkozások 
• Táblázatok 
• Beágyazott tartalom 
• Stílus 
• Űrlapok 
• Parancskóctok 
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Az elemeket az egyes szakaszokon belül ábécésorrendben soroltuk fel, és a következő 
információkat mellékeltük hozzájuk: 

• Használat- itt az elem általános leírása szerepel. 
• Kezdő- és zárócímke - itt azt adjuk meg, hogy az említett címkék kötelezőek, 

elhagyhaták vagy tiltottak-e. 
• Jellemzők - Itt az elem jellemzőit soroljuk fel, a hatásuk rövid leírásával egyetem

ben. Az egérműveletekhez kapcsolódó, illetve az ügyféloldali parancsfájlok 
meghívására használatos jellemzőket nem tüntetjük fel; ha ezekre a műveleti 
jellemzőkre is kíváncsiak vagyunk, a teljes leírást megtaláljuk a W3C webhelyén. 

• Üres?- itt azt jelezzük, hogy az elem lehet-e üres is. 
• Megjegyzések - Itt az elem használatára vonatkozó, megjegyzésre érdemes 

kiegészítő információkat találunk. 

A CSS-stílustulajdonságokat hasonló formában mutatjuk be, azzal a különbséggel, hogy 
jellemzők helyett az elfogadható értékeket tüntetjük fel. 

Az XHTML 1.1 több olyan alapvető jellemzőt is tartalmaz, amelyek számos elemhez 

kapcsolódhatnak. Ezekre a jellemzökre az egyes elemek felsorolásakor a mag-, 

nyel v i, esemény- jelöléssei hivatkozunk. Az említett jellemzőcsoportokkal 

részletesen foglalkozunk, miután minden XHTML-elemet bemutattunk; vagyis 

az ezekbe a csoportokba tartozó konkrét jellemzőknek a leírását ott találjuk meg. 

Szerkezeti XHTML-elemek 

Az XHTML szám os elemre támaszkodik a dokumentumok C vagyis nem a bennük 
található szövegek) szerkezetének meghatározásában, bizonyos elemek pedig olyan 
információkat nyújtanak, amelyekre a böngészőknek, illetve a keresőprogramoknak 
van szükségük. 

Megjegyzések < t --

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 
Megjegyzések 

<!doctype . . . > 

Használat 

--> 

Olyan megjegyzések vagy paraocskódok beszúrására 
szolgál, amelyeket a böngésző nem jelenít meg. 
Kötelező/kötelező. 
Nincsenek. 
Igen. 
A megjegyzéseknek nem muszáj egysorosnak lenniük; tetsző
leges hosszúságúak lehetnek. A zárócímkének nem kötelező 
ugyanabban a sorban lennie, mint a kezdőcímkének 

A változatinformáció a HTML-dokumentum első sorában sze
repe!, és nem elemnek, hanem SGML-deklarációnak rninősül. 



<body> • • .  </body> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 
Megjegyzések 

<div> • . •  </div> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 

Megjegyzések 
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A dokumentum tartalmát foglalja magába. 
Elhagyható/elhagyható. 
mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

Csak egyetlen <body> elem lehet, és a <head> elem után kell 
következnie. Ha kereteket használunk (lehetőleg ne tegyük), 

a <body> elem helyén egy <frarneset> elem állhat. 

A d i v (division, szakasz) elem a szöveg blokkokba 
rendezésére szolgál. 
Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

Nem használl1ató p elemen belül. 

' 

� 
-

Olyan HTML-weboldalakkal is találkozhatunk, amelyek a <d i v> elemet az align 

(igazítás) nevű jellemzővel együtt használják. Ezt a jellemzőt az XHTML-ből és a HTML 

5-ből eltávolították; az igazítást ehelyett a text-align ess-stílustulajdonság segít

ségével ajánlják. Ezzel a stílustulajdonsággal a függelék későbbi részében foglalkozunk. 

<hl> ... </hl>- <h6> ... </h6> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 
Megjegyzések 

<head> ... < /head> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

A hat címsorelemet (a hl a legfelső szintű vagy legfontosabb 
címsort jelzi) a törzsben (body) használják az információk 
hierarchikus elrendezésére. 
Kötelező/kötelező. 
mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 
A grafikus böngészők a címsorokat a fontosságuknak 
megfelelő méretben jelenítik meg: a <hl> a legnagyobb, 

a <h6> pedig a legkisebb méretű címsort jelenti. 

Ez az elem a dokumentum fejlécét adja meg, és olyan 
elemeket tartalmaz, amelyek információkat nyújtanak 
a felhasználóknak és a keresőprogramoknak 
Elhagyható/elhagyható. 
nyelvi 

prof ile=" url" -A metaadatok (me ta) helyét 

meghatározó URL. 



410 l Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt 

Üres? 
Megjegyzések 

em. 
Dokumentumonként csak egyetlen <head> elem lehet, 
amelynek a nyitó <html> elem után és a <body> elem előtt 
kell állnia. 

A profile jellemző a HTML 5-ben nem megengedett. 

<hr /> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 

<html> ... </html> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 
Megjegyzések 

<meta /> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

U res? 

A vízszintes elválasztóvonalak Charizantal rule) a weboldal 
szakaszainak elválasztására szalgálnak 
Kötelező/tiltott. 
mag-, nyelvi, esemény-

Igen. 

A html elem a teljes dokumentumot magába foglalja. 
Elhagyható/elhagy ható. 
nyelvi 

em. 
A változatinformáció a <! doctype ... > bevezetésben is 
szerepel, ezért a feltüntetése itt nem létfontosságú. 

A dokumentumról nyújt információkat 
Kötelező/tiltott. 
nyelvi 

http-equiv=" kiszolgálóparancs" - egy HTfP-válasz
fejléc neve. 
name=" név" -A metainformáció neve. 
content=" érték" -A metainformáció tartalma. 
scheme=" séma" - Egy sémát rendel a metaadatok 
értelmezéséhez. 
Igen. 

A scheme jellemző a HTML 5-ben nem megengedett. 



<span> ... </span> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 

<title> ... </title> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 
U res? 
Megjegyzés 
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A dokumentumairendeziegy szovegszakasi meghatározá
sával. 
Kötelező/kötelező. 
mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

A weboldalnak adott nevet (címet) tartalmazza. A <title> 

elemet a <head> elemben kell elhelyezni, és a tartalma 
a böngészőablak címsorában jelenik meg. 
Kötelező/kötelező. 
nyelvi 

em. 
Egy dokumentumhoz csak egyetlen cím rendelhető. 

XHTML-szövegtömbök és -bekezdések 
A szövegtömbök (vagy blokkok) szerkezetét úgy alakíthatjuk ki, hogy egy adott célt 
szalgáljanak - létrehozhatunk például bekezdéseket. Ez nem keverendő össze 
a szöveg formázásának módosításával. 

<blockquote> ... </blockquote> 

Használat Hosszú idézetek megjelenítésére szolgál. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

c i te=" ur l" -Az idézett szöveg URL-je. 
Ures? Nem. 

<br /> 

Használat Sortörést kényszerít ki. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/tiltott. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Igen. 

<cite> ... </cite> 

Használat Hivatkozásra szolgál. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 
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<code> ... </code> 

Használat Egy megjelenítendő kódrészletet határoz meg. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

<hl> . . •  </hl>- <h6> • . •  </h6> 

Használat Szövegcímsorok meghatározására szolgál. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

Ures? Nem. 

<p> ... </p> 

Használat Egy bekezdést határoz meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/ell1agyható. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

<pre> ... </pre> 

Használat Előre formázott szöveget jelenít meg. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemén :;r 

U res? Nem. 

<strong> ... </strong> 

Használat Erősebb kiemelést biztosít. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

<sub> ... </sub> 

Használat Alsó indexbe tett szöveget jelenít meg. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

JellemzóK mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

<SUp> ... </SUp> 

Használat Felső indexbe tett szöveget jelenít meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 
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Szövegformázó XHTML -elemek 
Ezekkel az elemekkel az általános szövegjellemzők (például a szöveg mérete, a betű

vastagság vagy a stílus) módosíthatók, de az ajánlott módszer a ess-stílustulajdonságok 

használata. A függelék későbbi részében teljes leírást találunk a stílustulajdonságokról, 

amelyekkel a szövegek formázása hihetetlenül aprólékosan szabályozható. 

<b> ... </b> 

Használat Félkövér (bold) szöveget jelenít meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

<big> ... </big> 

Használat Nagy méretű szöveget jelenít meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

� 
Ezt az elemet eltávolították a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre van 

hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal szabályozni. 

<i> ... </i> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

<srnall> ... </srnall> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

<tt> ... <Itt> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Dőlt betűs szöveget (italic) jelerút meg. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

Kis méretű szöveget jelerút meg. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

Azonos szélességű betűket (teletype vagy monospaced) 

jelenít meg. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 
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Ezt az elemet eltávolították a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre van 

hatással, amit {;élszerűbb CSS-kóddal szabályozni. 

XHTML -listák 
Listák segítségével strukturáltabb formában jeleníthetjük meg a szövegeket. A listák 

egymásba ágyazhatók. 

<dd> ... </dd> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

<dl> • • •  </dl> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

<dt> ... </dt> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

<li> ... <Ili> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Egy <dl> (definition list) elemben használt 

meghatározásleírást ad meg. 

Kötelező/ elhagyható. 

mag-, nyelvi, esemény-

em. 

Blokkszintű tartalom is lehet benne (például egy <P> elem). 

Egy meghatározáslistát (defmition list) hoz létre. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

Legalább egy <dt> vagy <dd> elemet tartalmaznia kell, 

teszőleges sorrendben. 

Egy <dl> (definition list) elemen belül használt meghatáro

zás-kifejezést (vagy címkét) ad meg. 

Kötelező/ elhagyható. 

mag-, nyelvi, esemény-

em. 

Szöveget kell tartalmaznia (amely szövegformázó elemekkel 

módosítha tó). 

Egy listaelemet határoz meg egy listán belül. 

Kötelező/ elhagy ható. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 
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<Ol> ... </Ol> 

Használat Rendezett listát hoz létre. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 
Megjegyzések Legalább egy listaelemet tartalmaznia kell. 

<Ul> ... </Ul> 

Használat Rendezetlen listát hoz létre. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 
Megjegyzések Legalább egy listaelemet tartalmaznia kell. 

XHTML -hivatkozások 

A ruperhivatkozások alapvető szerepet töltenek be az XHTML-ben. Ezek az elemek 
teszik lehetővé, hogy más dokumentumokra, az adott dokumentum más részeire, 
illetve külső fájlokra hivatkozzunk. 

<a> ... </a> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

U res? 

Hivatkozások és borgonyak meghatározására szolgál. 
Kötelező/kötelező. 
mag-, nyelvi, esemény-

charset= "kódolás" -A forrás karakterkódolása. 
name= " név" -Egy horgonyt határoz meg. 
href= "hivatkozott_url" - A hivatkozott forrás URL-je. 
rel="hivatkozástípus" - Előre mutató hivatkozástípusok 
rev=" hivatkozás t í p us" -Visszafelé mutató hivatkozás
típusok 
shape=" érték" -Ügyféloldali képtérképek meghatározását 
teszi lehetővé meghatározott alakzatok (default, rect, 

circle, poly, vagyis alapértelmezett, téglalap, kör és sok
szög) használatávaL 
coords=" értékek" -Az alakzat méretét állítja be képpontban 
vagy százalékos hosszúságban. 
Nem. 

(Q 
A charset, name, rev, shape és coords jellemzők a HTML 5-ben nem 

megengedettek. 

if 
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<base /> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

<link/> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

A dokumentum minden URL-jét az itt megadott helyhez kell 

viszonyítani. 

Kötelező/tiltott. 

hre f ="hi va tkozot t_ur l" -A hivatkozott forrás URL-je. 

Igen. 

A dokumentum <head> részében kell elhelyezni. 

Egy hivatkozás és egy forrás kapcsolatát határozza meg. 

Kötelező/tiltott. 

mag-, nyelvi, esemény-

charset=" kódolás" -A forrás karakterkódolása. 

href="hivatkozott_url" - A forrás URL-je. 

rel="hivatkozástípus" - Előre mutató hivatkozástípusok 

rev=" hivatkozás típus" - Visszafelé mutató hivatko

zástípusok. 

media="megjelenítő" -A célközeget határozza meg 

(ami screen, print, projection, braille, speech vagy 

all -képernyő, nyomtatás, vetítés, Braille-írás, beszéd 

vagy mind -lehet). 

target= "hely" -Azt adja meg, hogy hol kell megjeleníteni 

a forrást (az értéke blank, parent, self, top- üres, szülő, 

önmagában, felül -vagy egy felhasználó által megadott név 

lehet). 

Igen. 

A dokumentum <head> részében kell elhelyezni. 

� 
A charset, rev és target jellemzők a HTML 5-ben nem megengedettek. 

XHTMl-táblázatok 
A táblázatok az adatok táblázatos formában történő megjelenítését szolgálják. 

Az XHTML előtt a táblázatokat széles körben használták oldalformázási célokra, de 

a stíluslapok megjelenésével a W3C hivatalosan is nem ajánlottá tette ezt a megoldást, 

és kötetünk szerzői sem javasolják az alkalmazását. 

<Caption> • . . </caption> 

Használat A táblázat círnét adja meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? Nem. 

Megjegyzések Elhagyható. 



<COl/ > 

Használat 
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Csoportokba rendezi az egyes oszlopokat, hogy közös 

jellemzőértékeket adhassunk nekik. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/tiltott. 

Jellemzők 

U res? 

� 

mag-, nyelvi, esemény-

span= "oszlopszám" -A csoportban található oszlopok 

száma. 

wid th=" szél es ség" -Oszlopszélesség százalékban, 

képpontban vagy minimumértékkel kifejezve. 

align=" igazítás" - A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- bal

ra, középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" -Egy karaktert ad meg, 

amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff= "karaktereJ tolás" -A sor első igazírási karak

teréhez való eltolást határoz meg. 

valign=" függőleges_igazítás" - A cellák tartalmát 

függőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 

baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

Igen. 

A width, align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították 

a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb 

CSS-kóddal szabályozni. 

<colgroup> ... </colgroup> 

Használat Egy oszlopcsoportot határoz meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/elhagyható. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? 

span=" oszlopszám" -A csoportban található oszlopok 

száma. 

width=" szélesség" -Az oszlopok szélessége. 

align=" igazítás" -A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 

középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" -Egy karaktert ad meg, 

amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff= "karaktereJ tolás" -A sor első igazírási 

karakteréhez való eltolást határoz meg. 

valign=" függőleges_igazítás" - A cellák tartalmát 

függőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 

baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

Nem. 
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A width, align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították 

a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb 

CSS-kóddal szabályozni. 

<table> ... </table> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

U res? 

Egy táblázatot hoz létre. 
Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

width=" szélesség" -A táblázat szélessége. 

cols="oszlopszám" - Az oszlopok száma. 

borderwid th=" szegélyszélesség" -A táblázat körüli 
szegély szélessége képpontban. 
frame=" keret" -A táblázat lád1ató oldalait adja meg (a le
hetséges értékek: void, above, below, hsides, lhs, rhs, 

vsides, box és border, vagyis üres, felül, alul, vízszintes 
oldalak, bal, jobb, függőleges oldalak, doboz és szegély). 

rules=" elválasztóvonalak" -A táblázat látható 

elválasztóvonalait adja meg (a lehetséges értékek: none, 

groups, rows, cols és all, vagyis nincs, csoportok, 
sarok, oszlopok és minden). 
cellspacing=" cellaköz" -A cellák közötti távalságat 
adja meg. 

cellpadding=" cellaki t öl t és" -A cellákon belüli 
térközt adja meg. 

summary=" leírás" - Szöveges leírást ad a táblázatról 

(például a fogyatékkal élők számára). 
Nem. 

A width, align, border, frame, rules, cellspacing, cellpadding és 

summary jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre 

vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal szabályozni. 

<tbody> ... </tbody> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

A táblázat törzsét határozza meg. 
Elhagyható/ell1agyható. 
mag-, nyelvi, esemény-

align=" igazítás" -A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 
középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigaz í tás" - Egy karaktert ad meg, 
amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff=" karaktereltolás" - A sor első igazítási karak
teréhez való eltolást határoz meg. 



U res? 

(Q 
if 
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valign=" függőleges_igazítás" - A cellák tartalmát 

függőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 

baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

Nem. 

Az align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, 

mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal 

szabályozni. 

<td> .. -<ltd> 

Használat Egy cella tartalmát határozza meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/ elhagyható. 

Jellemzők 

U res? 

� 

mag-, nyelvi, esemény-

abbr= "név" -Rövid (abbreviated) név. 

axis=" tengelynevek" -A cellához tartozó sor- és oszlop

fejléceket adják meg. 

rowspan=" sorok_száma" -A cella által átfogott sarok szá

mát adja meg. 

colspan=" oszlopszám" -A cella által átfogott oszlopok 

számát adja meg. 

align=" igaz í tás" -A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 

középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" -Egy karaktert ad meg, 

amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff= "karaktereltolás" -A sor első igazírási karak

teréhez való eltolást határoz meg. 

valign=" függőleges_igazítás" - A cellák tartalmát 

függőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 

baseline -felülre, középre, alulra vagy alapvonaira - lehet). 

headers=" fejlécek" - Fejlécinformációkat ad meg 

a cellához. 

scope= "hatókör" - Azt jelzi, hogy egy cella nyújt-e 

fejlécinformációkat más cellák számára. 

Nem. 

Az axis, align, char, charoff, valign és scope jellemzőket eltávolították 

a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb 

CSS-kóddal szabályozni. 
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<tfoot> ... </tfoot> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

A táblázat láblécét határozza meg. 

Kötelező/ ell1agyható. 

mag-, nyelvi, esemény-

align=" igaz í tás" -A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 

középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" - Egy karaktert ad meg, 
amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff=" karaktere] tolás" -A sor első igazírási karak

teréhez való eltolást határoz meg. 

valign=" függőleges_igazítás" -A cellák tartalmát függő

legesen igazítja (az igazítás top, middle, bot tom vagy 

baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

Nem. 

Az align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, 

mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal 

szabályozni. 

<th> ... </th> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

A táblázatfejléc cellatartalmát határozza meg. 
Kötelező/ elhagyható. 

mag-, nyelvi, esemény

axis="név" -Rövid név. 

axes=" tengelynevek" -A cellához tartozó sor- és oszlop

fejléceket adják meg. 

rowspan=" sarok_ száma" - Az egy cella által átfogott sarok 
számát adja meg. 

colspan=" oszlopszám" - Az egy cella által átfogott oszlopok 
számát adja meg. 

align=" igazítás" - A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 

középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" - Egy karaktert ad meg, 

amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff= "karaktereltolás" -A sor első igazírási karak

teréhez való eltolást határoz meg. 

valign=" függőleges_igazítás" -A cellák tartalmát 

függőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 

baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

headers=" fejlécek" - Fejlécinfókat ad meg egy cellához. 

sc ope=" hatókör" -Azt jelzi, hogy egy cella nyújt-e 

fejlécinformációkat más cellák számára. 

Nem. 



� 
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Az axis, axes, align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították 

a HTML 5-ből, mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb 

CSS-kóddal szabályozni. 

<thead> ... </thead> 

Használat A táblázat fejlécét határozza meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/ elhagyható. 

Jellemzők 

U res? 

� 

mag-, nyelvi, esemény-

align=" igazítás" - A cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 

középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" - Egy karaktert ad meg, 

amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 

charoff= "karaktere] tolás" - A  sor első igazírási 

karakteréhez való eltolást határoz meg. 

val ign=" függól eges_igazí tás" - A  cellák tartalmát 

függőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 

baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

Nem. 

Az align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, 

mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal 

szabályozni. 

<tr> ... </tr> 

Használat Táblázatcellák egy sorát határozza meg. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/ elhagyható. 

Jellemzők 

U res? 

� 

mag-, nyelvi, esemény-

align=" igazítás" - A  cellák tartalmát vízszintesen igazítja 

(az igazítás left, center, right, justify vagy char- balra, 

középre, jobbra, sorkizárt vagy karakter szerinti -lehet). 

char=" karakterigazítás" -Egy karaktert ad meg, 

amelyhez az oszlopnak igazodnia kell. 
charoff=" karaktereltolás" - A  sor első igazírási karak

teréhez való eltolást határoz meg. 
valign=" függőleges_igazítás" - A cellák tartalmát füg

gőlegesen igazítja (az igazítás top, middle, bottom vagy 
baseline- felülre, középre, alulra vagy alapvonaira -lehet). 

Nem. 

Az align, char, charoff és valign jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, 

mert kizárólag a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal 

szabályozni. 
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Beágyazott tartalmat szabályozó XHTML-elemek 
Beágyazott tartalom vagy beágyazás lehet kép, képtérkép, Java-kisalkalmazás, 
Flash-animáció és más multimédiás vagy programozott tartalom, amelyet egy 
weboldalon elhelyezünk, hogy további szolgáltatásokat nyújtsunk. 

<area l> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

U res? 

<img l> 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

U res? 

Az <area> elemet hivatkozások és borgonyak meghatáro
zására használják. 
Kötelező/tiltott. 
mag-, nyelvi, esemény-

shape=" érték" - Ügyféloldali képtérképek meghatározását te
szi lehetővé meghatározott alakzatok (default, rect, circle, 

poly, vagyis alapértelmezett, téglalap, kör és sokszög) haszná
latávaL 
coords=" értékek" -Az alakzat méretét állítja be képpontban 
vagy százalékos hosszúságban. 
href= "hivatkozott_ URL" -A hivatkozott forrás URL-je. 
nohref= "nohref" - Azt jelzi, hogy a területhez nem tartozik 
művelet. 
al t=" helyet tes í tő_szöveg" -Helyettesítő szöveget 
jelenít meg. 
Igen. 

Egy képet szúr be a dokumentumba. 
Kötelező/tiltott. 
mag-, nyelvi, esemény-

src=" forrás_URL" -A kép URL-je. 
alt=" helyettsítő szöveg" - Megjelenítendő helyettesítő 
szöveg. 
height= "magasság" -A kép magassága. 
width=" szélesség" -A kép szélessége. 
border=" szegély" -A szegély szélessége. 
hspace=" vízszintes_térköz" - A képet az egyéb 
tartalomtól elválasztó vízszintes térköz. 
vspace=" függőleges_térköz" -A képet az egyéb 
tartalomtól elválasztó függőleges térköz. 
usemap=" térkép_URL-je" -Egy ügyféloldali képtérkép 
URL-je. 
ismap=" ismap" -Egy kiszolgálóoldali képtérképet azonosít. 
Igen. 



� 
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A hspace és vspace jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, mert kizárólag 

a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal szabályozni. 

<map> ... </map> 

Használat Ha az <area> elemmel együtt használják, egy ügyféloldali 

képtérképet hoz létre. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

name=" név" -A létrehozandó képtérkép neve. 
U res? Nem. 

<object> ... </object> 

Használat Egy objektumot szúr be. 

Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 

Jellemzők mag-, nyelvi, esemény-

U res? 

(Q 
if 

declare=" declare" -Olyan jelző, amely csak bevezet egy 

objektumot, de nem hozza létre azt. 

classid="objektum_URL-je" -Az objektum URL-je. 

codebas e=" kódalap_URL-j e" -Az egyéb jellemzők által 

meghatározott URL-ek feloldásához használandó URL. 

data= " adatok_URL-je" -Az objektum adatainak URL-je. 

type=" ada t t í p us" -Az adatok internetes adattípusa. 

code type=" kódtípus" -A kód internetes adattípusa. 

s tandby=" várakozási_üzenet" - A betöltés közben 

megjelenítendő szöveg. 

height= "magasság" -Az objektum magassága. 

width=" szélesség" -Az objektum szélessége. 

border=" szegély" - Szegélyt jelenít meg az objektum körül. 

hspace=" vízszintes_térköz" - Az objektum oldalai és 

a weboldal egyéb tartalma közötti térköz. 

vspace=" függőleges_térköz" - Az objektum alja és 

teteje, valamint a weboldal egyéb tartalma közötti térköz. 

usemap=" térkép_URL-je" - Egy képtérkép URL-je. 

shapes=" shapes" -Azoknak a területeknek a meghatáro

zását teszi lehetővé, ahol hiperhivatkozásokat kell keresni, 

amennyiben az objektum egy kép. 

name=" név-URL" -Az URL, amelyet egy űrlap részeként 

át kell adni. 

em. 

A hspace és vspace jellemzőket eltávolították a HTML 5-ből, mert kizárólag 

a megjelenítésre vannak hatással, amit célszerűbb CSS-kóddal szabályozni. 
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<param /> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

XHTML-stflusok 

Egy objektum kezdőértékeinek beállítására szolgál. 

Kötelező/tiltott. 

name=" név" -A paraméter nevét határozza meg. 

value=" érték" -Az objektumparaméter értéke. 

valuetype=" értéktípus" -Az érték típusát (ami data, 

ref vagy obj ect -adat, hivatkozás, objektum -lehet) 

határozza meg. 

type=" tartalomtípus" -Az internetes tartalom típusa. 

Igen. 

A stíluslapokat (mind az oldalon belüli, rnind a külső stíluslapokat) a <style> elemen 

keresztül építik be a HTML-dokumentumokba. 

<style> ... </style> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

XHTML -úrlapok 

Egy belső stíluslapot hoz létre. 

Kötelező/kötelező. 

nyelvi 

type=" tartalomtípus" -Az internetes tartalomtípus. 

media=" megj el ení tő" -A célközeget határozza meg (ami 

screen, print, project ion, braille, speech vagy al l- kép

ernyő, nyomtatás, vetítés, Braille-írás, beszéd vagy mind -lehet). 

t i t le=" cím" -A stílus neve. 
Nem. 

A <head> elemben kell elhelyezni. 

Az űrlapok olyan felületet hoznak létre, amelyen a felhasznáJók lehetőségek közül 

választhatnak, információkat adhatnak meg, illetve adatokat adhatnak vissza 

a webkiszolgálónak feldolgozásra. 

<button> ... </button> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Egy gombot hoz létre. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

name=" név" -A gomb neve. 

value=" érték" - A gomb értéke. 

type=" típus" - A gomb típusa (ami but ton, submit vagy 

reset -általános gomb, küldés, alaphelyzet -lehet). 

disabled=" disabled" -A gomb állapotát kikapcsoltra állítja. 

Nem. 
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<fieldset> ... </fieldset> 

Használat Összetartozó vezérlőket foglal csoportba. 
Kezdő- és zárócímke Kötelező/kötelező. 
Jellemzők mag-, nyel v i, esemény-

Ures? Nem. 

<form> ... </form> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

U res? 

< input/ > 

Használat 
Kezdő- és zárócímke 
Jellemzők 

Egy űrlapot hoz létre. Olyan vezérlőket tartalmaz, amelye
ken keresztül adatokat fogadhatunk a felhasználóktól. 
Kötelező/kötelező. 
mag-, nyelvi, esemény-

action="múvelet_URL-je" - A kiszolgálói művelet URL-je. 
method= "post/get" -A használandó HTfP-függvény. 
A get elavultnak minősül. 
ene type=" hordozótípus" -Az internetes hordozótípust 
(MIME) határozza meg. 
accept=" tartalomtípusok" -A kiszolgáló által elfogad
ható tartalomtípusok listája. 
accept-charset= "kódolások" -A karakterkódolások 
felsorolása. 
Nem. 

ürlapon használt vezérlők meghatározására szaigáL 
Kötelező/tiltott. 
mag-, nyelvi, esemény-

type=" vezérlótípus" -A beviteli vezérlő típusa (ami text, 

password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, 

image, but ton, vagyis szöveg, jelszó, jelölőnégyzet, választó
gomb, "küldés" gomb, "alaphelyzet" gomb, fájl, rejtett, kép 
vagy gomb lehet). 
name=" név" -A vezérlő neve (a submi t és reset típusok 
kivételével kötelező a megadása). 
value=" érték" -A vezérlő kezdőértéke (a választágombak 
és jelölőnégyzetek esetében kell megadni). 
check ed=" checked" -A választógombokat bejelölt állapotba 
állítja. 
disabled=" disabled" -Letiltja a vezérlőt. 
readonly=" readonly" -A szöveg (text) és jelszó 
(password) típusú vezérlőket teszi írásvédetté. 
siz e=" méret" -A vezérlő szélessége képpontban, illetve 
a text és password típusok esetében a karakterek számában 
megadva. 
maxlength=" legnagyobb_hosszúság" -A legfeljebb 
beírható karakterek száma. 
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U res? 

<label> . . .  </label> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

src=" kép_ URL-j e" -Egy kép vezérlő URL-je. 

al t=" helyet tes í tő_szöveg" -Helyettesítő szöveges leírás. 

usemap=" térkép_URL-je" -Egy ügyféloldali képtérkép 

URL-je. 

accept=" fáj l típu sok" -A feltölthető fájltípusokat adja meg. 

Igen. 

Címkével lát el egy vezérlót 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

for=" vezér lő" -A címkét egy azonosított vezérlőhöz rendeli. 

Nem. 

<option> ... </option> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Választási lehetőségeket határoz meg egy <select> elemben. 

Kötelező/ ell1agyható. 

mag-, nyelvi, esemény-

selected=" select ed" -Azt adja meg, hogy az adott lehe

tőség van-e kiválasztva. 

disabled=" disabled" -Letiltja a vezérlót 

label=" címke" -Egy címkét határoz meg a lehetőségcso

port számára. 

value=" érték" -Az adott vezérlővel átadandó érték. 

Nem. 

<select> . . .  </select> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Lehetőségeket határoz meg, amelyek közül a felhasználó 

választhat. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény

name=" név" -Az elem neve. 

size=" méret" -A sarok számában mért szélesség. 

multiple="multiple"-Több elem egyidejű kiválasztását 

teszi lehetővé. 

disabled=" disabled" -Letiltja a vezérl őt. 

Nem. 

<textarea> ... </textarea> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

Egy többsoros beviteli szövegmezőt hoz létre. 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény

name=" név" -A vezérlő neve. 

rows =" sorok_s záma" -A sarok számában mért szélesség. 



U res? 

Megjegyzések 
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cols="oszlopok_száma" - Az oszlopok számában mért 

magasság. 

disabled="disabled" - Letiltja a vezérlőt. 

readonly= "readonly" -A megjelenített szöveget 

írásvédetté teszi. 

em. 

A megjelenítendő szöveget a kezdő- és a zárócímke között 

kell elhelyezni. 

XHTML -parancskódok 

, 

Parancskódok segítségével adatokat dolgozhatunk fel és más dinamikus műveleteket 

hajthatunk végre. A parancskódokat a <script> elem segítségével ágyazzák be 

a weboldalakba, amely egyben a használt parancsnyelvet QavaScript, VBScript stb.) is 

meghatározza. 

<noscript> ... </noscript> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Alternatív tartalmat nyújt azoknak a böngészőknek, 

amelyek nem képesek végrehajtani a parancskódokat 

Kötelező/kötelező. 

mag-, nyelvi, esemény-

Nem. 

<script> ... </script> 

Használat 

Kezdő- és zárócímke 

Jellemzők 

U res? 

Megjegyzések 

A <script> elem ügyféloldali parancskódokat tartalmaz, 

amelyeket a böngésző hajt végre. 

Kötelező/kötelező. 

type=" parancskódtípus" -A kódhoz használt internetes 

parancsnyelv. 

src="parancsfájl_URL-je" - Egy külső parancsfájl URL-je. 

de fer=" de fer" -Azt jelzi, hogy a parancskód nem változ

tatja meg a dokumentum tartalmát 

Nem. 

Az alapértelmezett parancsnyelvet a <meta /> elemben 

állíthatjuk be. 

Altalános XHTML -jellemzők 
A fentiekben a következő hat magjellemzőt rövidítettük mag- néven: 

• id=" azonos í tó" -Globális azonosító. 
• class=" stílusosztályok" -Osztályok listája szóközökkel elválasztva. 
• style=" stílusok" - Stílusinformációk. 
• tit le=" cím" -Egy adott elemről nyújt további információt (szemben 

a <tit le> elemmel, amely a teljes weboldalnak ad címet). 
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• accesskey=" gyorsbillentyű" -Egy adott elem eléréséhez használható bil

lentyűparancsot állít be. 
• tabindex=" tabulátorsorrend" -Egy elem helyét adja meg a tabulátorsor

rendben. 

A fentiekben az alábbi két nyelvi jellemzőt a nyel v i rövidítéssel jeleztük 
• lang=" nyel v" -A nyelv azonosítója. 
• dir=" szövegirány" -A szöveg olvasási iránya (ami l tr és rt l, vagyis balról 

jobbra vagy jobbról balra lehet). 

A következő belső műveleteket (eseményjellemzőket) az esemény- összefoglaló név

vel adtuk meg. Ha többet szeretnénk tudni az alkalmazásukról a konkrét elemekben, 

nézzünk utána a W3C leírásában: 
• o nel i ck=" esemény kód" -A mutatóeszközzel (például egérreD egyet 

kattintottak. 
• ondblclick=" eseménykód" -A mutatóeszközzel (például egérreD duplán 

kattintottak. 
• onmousedown=" eseménykód" -Az egérgombbal kattintottak, és lenyomva 

tartják. 
• onmouseup=" eseménykód" -Az egérgombot, amellyel kattintottak, és amelyet 

lenyomva tartottak, felengedték. 
• onmouseover=" eseménykód" -Az egérrel egy objektum fölé vitték a mutatót. 
• onmousemove=" eseménykód" -Az egeret megmozdították. 
• onmouseout=" eseménykód" -Az egérmutatót elmozdították az objektum fölül. 
• onkeypress=" eseménykód" -Egy billentyűt lenyomtak és felengedtek 
• onkeydown=" esemény kód" -Egy billentyűt lenyomtak és lenyomva tartanak. 
• onkeyup=" esemény kód" -A billentyűt, amelyet lenyomtak, fel engedtek. 

Méretbeállító CSS-stflustulajdonságok 
A méretbeállító tulajdonságokra jónéhány eSS-stílusszabály támaszkodik valamilyen 

formában. élkülük nehéz lenne méretezni az elemeket. 

height 

Használat Egy elem magasságát állítja be. 

Ert ék ek auto,hossz,% 

line-height 

Használat Elemek sora között állítja be a távolságot. 

Ertékek normal,hossz,% 

max-height 

Használat Egy elem lehetséges legnagyobb magasságát állítja be. 
Ertékek none, hossz,% 



max-width 

Használat 

Ertékek 

min-height 

Használat 

Ertékek 

min-width 

Használat 

Ertékek 

width 

Használat 

Használat 

Ertékek 
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Egy elem lehetséges legnagyobb szélességét állitja be. 

none, hossz,% 

Egy elem lehetséges legkisebb magasságát állítja be. 

hossz, % 

Egy elem lehetséges legkisebb szélességét állítja be. 

hossz, % 

Egy elem szélességét állítja be. 

Egy elem lehetséges legnagyobb magasságát állítja be. 

auto,hossz,% 

Szöveg- és betústfius-beállító CSS-tulajdonságok 
A CSS-stílusok lelkét a szöveg- és betűstílus-beállító tulajdonságok jelentik, amelyekkel 

hihetetlen mértékben szabályozhatjuk a weboldalak szövegének megjelenését. 

color 

Használat 

Ertékek 

direction 

Használat 

Ertékek 

font 

Használat 

Ertékek 

font-family 

Használat 

Ertékek 

A szöveg színét állitja be. 

sz ín 

A szöveg irányát állítja be (balról jobbra vagy jobbról balra 

haladó). 

ltr,rtl 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy minden 

betűtulajdonságot egyetlen meghatározással állítsunk be. 

font-style, font-variant, font-weight, 

font-size/line-height, font-family 

Az előnyben részesített betűcsaládok neve, illetve általános 

betűcsaládnevek egy elem számára. 

betűcsalád_neve,generic-family 
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font-size 

Használat 

Ertékek 

font-style 

Használat 

Ertékek 

font-variant 

Használ-at 

Ert ék ek 

font-weight 

Használat 

Ertékek 

letter-spacing 

Használat 

Ertékek 

text-align 

Használat 

Ertékek 

text-decoration 

Használat 

Ert ék ek 

text-indent 

Használat 

Ertékek 

text-transform 

Használat 

Ertékek 

white-space 

Használat 

Ert ék ek 

A betűrnéretet állitja be. 

xx-srnall,x-small, small,medium, large, x-large, 

xx-large, smaller, larger,hossz,% 

A betűstílust állitja be. 

normal, italic, oblique 

A szöveget kiskapitális vagy normál betűkkel jeleniti meg. 

normal, small-caps 

A betűk súlyát (vastagságát) állítja be. 

normal, bold,bolder, lighter, 100,200,300,400,500, 

600, 700, 800, 900 

Csökkenti vagy növeli a szöveg karakterei közötti térközt. 

normal,hossz 

A szöveg igazitását állítja be egy elemen belül. 

left, right, center, justify 

Valamilyen "díszítést" állít be a szövegre. 

none,underline,overline, line-through,blink 

Behúzza az első szövegsort egy elemen belül. 

hossz, % 

A szöveg betűinek betűállását szabályozza. 

none,capitalize,uppercase, lowercase 

Az üreshelyek kezelését állítja be egy elemen belül. 

normal,pre,nowrap 
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word-spacing 

Használat Csökkenti vagy növeli a szavak közötti térközöket 
Ertékek normal,hossz 

Háttérbeállító CSS-stflustulajdonságok 
Az oldalak, illetve az azokon szereplő egyes elemek hátterének módosítására több 
ess-stílustulajdonság is használható. 

background 

Használat 

Ertékek 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy minden 
háttértulajdonságot egyetlen meghatározással állítsunk be. 
background-color,background-image, 

background-repeat, background-attachment, 

background-position 

background-attachment 

Használat Azt adja meg, hogy a háttérkép rögzített, vagy együtt gördül 
az oldal többi részével. 

Ertékek scroll, fixed 

background-color 

Használat Egy elem háttérszínét állítja be. 
Ertékek color-rgb, color-hex, color-name, transparent 

background-image 

Használat Háttérként egy képet állít be. 
Ertékek url,none 

background-position 

Használat A háttérkép kezdőpozícióját állítja be. 
Ertékek top left, top center, top right, center left, center 

center, center right, bottom left, bottom center, 

bottom right,x-%,y-%,x-pozíció,y-pozíció 

background-repeat 

Használat 

Ertékek 

Azt adja meg, hogy a háttérkép ismétlődik-e, és ha igen, 
hogyan. 
repeat, repeat-x,repeat-y,no-repeat 
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Szegélybeállító CSS-stfiustulajdonságok 
Minden blokkelemnek van szegélye, amely formázható. A szegélyeket természetesen lát

hatatlanra is állíthatjuk, de az elemek szegélyeire különféle stílusokat is alkalmazhatunk. 

border 

Használat 

Ert ék ek 

border-bottom 

Használat 

Ertékek 

border-bottom-color 

Használat 

Ertékek 

border-bottom-style 

Használat 

Ertékek 

border-bottom-width 

Használat 

Ert é kek 

border-color 

Használat 

Ertékek 

Megjegyzések 

border-left 

Használat 

Ert ék ek 

border-left-color 

Használat 

Ertékek 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a négy 

szegély tulajdonságát egyetlen meghatározással állítsuk be. 

border-width,border-style,border-color 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az alsó 

szegély tninden tulajdonságát egyetlen meghatározással 

állítsuk be. 

border-bottom-width,border-style,border-color 

Az alsó szegély színét állítja be. 

border-color 

Az alsó szegély stílusát állítja be. 

border-style 

Az alsó szegély szélességét állítja be. 

thin,medium, thick,hossz 

A négy szegély színét állitja be. 

sz ín 

Egy-négy szín megadásával állítható be. 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a bal 

oldali szegély minden tulajdonságát egyetlen meghatározással 

állítsuk be. 

border-left-width,border-style,border-color 

A bal oldali szegély színét állítja be. 

border-color 



border-left-style 

Használat 
Ertékek 

border-left-width 

Használat 
Ertékek 

border-right 

Használat 

Ertékek 

border-right-color 

Használat 
Ertékek 

border-right-style 

Használat 
Ertékek 

border-right-width 

Használat 
Ert ék ek 

border-style 

Használat 
Ertékek 

Megjegyzések 

border-top 

Használat 

Ertékek 

border-top-color 

Használat 
Ertékek 
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A bal oldali szegély stílusát állítja be. 
border-style 

A bal oldali szegély szélességét állítja be. 
thin,medium, thick,hossz 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a jobb 
oldali szegély minden tulajdonságát egyetlen meghatározással 
állítsuk be. 
border-right-width,border-style,border-color 

A jobb oldali szegély színét állítja be. 
border-color 

A jobb oldali szegély stílusát állítja be. 
border-style 

A jobb oldali szegély szélességét állítja be. 
thin,medium, thick,hossz 

A négy szegély stílusát állítja be. 
none, hidden,dotted, dashed, solid,double,groove, 

ridge, inset,outset 

Egy-négy stílus megadásával állítható be. 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a felső 
szegély minden tulajdonságát egyetlen meghatározással 
állítsuk be. 
border-top-width,border-style,border-color 

A felső szegély színét állítja be. 
border-color 
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border-top-style 

Használat 

Ertékek 

border-top-width 

Használat 

Ertékek 

border-width 

Használat 

Ertékek 

Megjegyzések 

A felső szegély stílusát állítja be. 

border-style 

A felső szegély szélességét állítja be. 

thin, medium, thick, hossz 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy a négy 

szegély szélességét egyetlen meghatározással állítsuk be. 

thin,medium, thick,hossz 

Egy-négy szélesség megadásával állítható be. 

Margóbeállító CSS-stfiustulajdonságok 
A margók lehetővé teszik, hogy az elemek külső éle körül (az elem szegélyén kivül) 

némi helyet hagyjunk. 

m argin 

Használat 

Ertékek 

m argin-bottom 

Használat 

Ertékek 

m argin-left 

Használat 

Ertékek 

m argin-right 

Használat 

Ertékek 

m argin-top 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy minden 

margótulajdonságot egyetlen meghatározással állítsunk be. 

m argin-top, m argin-right,m argin-bottom, 

m argin-left 

Egy elem alsó margóját állítja be. 

auto,hossz,% 

Egy elem bal margóját állítja be. 

auto,hossz,% 

Egy elem jobb margóját állítja be. 

auto,hossz,% 

�--------
Használat Egy elem felső margóját állítja be. 

Ertékek auto, hossz, % 
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Kitöltésbeállító CSS-stOustulajdonságok 
A kitöltés lehetővé teszi, hogy az elemek körül (az elem szegélyén belül) némi helyet 

hagyjunk. 

padding 

Használat 

Ertékek 

padding-bottom 

Használat 
Ertékek 

padding-left 

Használat 
Ertékek 

padding-right 

Használat 
Ertékek 

padding-top 

Használat 
Ertékek 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy minden 
kitöltési tulajdonságot egyetlen meghatározással állítsunk be. 
padding-top,padding-right,padding-bottom, 

padding-left 

Egy elem alsó kitöltését állítja be. 
hossz, % 

Egy elem bal oldali kitöltését állítja be. 
hossz, % 

Egy elem jobb oldali kitöltését állítja be. 
hossz, % 

Egy elem felső kitöltését állítja be. 
hossz, % 

Elrendezési és megjelenítési CSS-stOustulajdonságok 
A CSS-ben az elrendezési és megjelenítési stílustulajdonságok rendkívül fontos 

szerepet játszanak abban, hogy meghatározzuk az elemek helyét és elrendezését 

az oldalon. 

bottom 

Használat Az eltolást állítja be az elem alsó szegélye és a szülőelem 
alsó szegélye között. 

Ertékek 

clear 

Használat 

Ert é kek 

auto, h ossz, % 

Meghatározza egy elemnek azokat az oldalait, ahol 
más úsztaton elemek nem megengedettek. 
left, right, both, none 
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eli p 

Használat 

Ertékek 

Megjegyzések 

cursor 

Használat 

Ertékek 

display 

Használat 

Enékek 

float 

Használat 

Enékek 

left 

Használat 

Ert ék ek 

overflow 

Használat 

Ertékek 

position 

Használat 

Enékek 

Egy elem alakját állitja be. 

auto, alak 

Az elemet a böngésző megjelenítéskor a megadott alakra 

vágja. 

A megjelenítendő egérmutató-típust határozza meg. 

url, auto, crosshair,default,pointer,move, 

e-resize,ne-resize,nw-resize,n-resize, 

se-resize, sw-resize, s-resize,w-resize, 

text,wait, help 

Azt határozza meg, hogy az adott elemet meg kell-e 

jeleníteni, és ha igen, hogyan. 

none, inline, block, list-item, run-in, compact, 

marker, table, inline-table, table-row-group, 

table-header-group, table-footer-group, 

table-row, table-column-group, table-column, 

table-cell, table-caption 

Azt állítja be, hogy egy kép vagy szöveg hol jelenjen meg 

egy másik elemhez viszonyítva. 

left, right,none 

Az eltolást állítja be az elem bal oldali szegélye és 

a szülőelem bal oldali szegélye között. 

auto, hossz, % 

Azt határozza meg, hogy mi történjen, ha egy elem tartalma 

túlcsordul a rendelkezésére álló területen. 

auto,visible, hidden, scroll 

Egy elem elhelyezését határozza meg statikus, relatív, 
abszolút vagy rögzített elhelyezéssel. 

static, relative, absolute, fixed 



right 

Használat 

Ertékek 

top 

Használat 

Ertékek 

vertical-align 
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A2 eltolást állítja be az elem jobb oldali szegélye és 

a szülőelem jobb oldali szegélye között. 

auto,hossz,% 

Az eltolást állítja be az elem felső szegélye és a szülőelem 

felső szegélye között. 

auto, hossz, % 

-------
Használat Egy elem függőleges igazírását állítja be. 

Enékek baseline, sub, super, top, text-top,middle, bottom, 

text-bottom,hossz,% 

visibili ty 
---

Használat 

Enékek 

z-index 

Használat 

Ertékek 

Azt határozza meg, hogy egy elemnek megjelenítendőnek 

(láthatónak) vagy rejtettnek (láthatatlannak) kell lennie. 

visible,hidden, collapse 

Egy elem z-sorrendbeli (a függőleges veremben elfoglalt) 

helyét határozza meg. 

auto, szám 

Lista- és felsorolásjel-beállító CSS-stflustulajdonságok 
Lehet, hogy még nem ébredtünk rá, hogy mennyire rugalmasan formázhatjuk a felsoro

lásokat a CSS segítségéve!. A listákra és felsorolásjelekre több CSS-stílus is alkalmazható. 

list-style 

Használat 
----

Enékek 

list-style-image 

Használat 

Ertékek 

Gyorsírásos tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy minden 

listatulajdonságot egyetlen meghatározással állítsunk be. 

list-style-type, list-style-position, 

list-style-image 

A lista felsorolásjeleként egy képet állít be. 

none, url 
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list-style-position 

Használat Azt adja meg, hogy hol kell elhelyezni a lista felsorolásjelét. 

Ertékek inside,outside 

list-style-type 

Használat 

Ertékek 

A felsorolás típusát állítja be. 

none,disc, circle, square,decimal, 

decimal-leading-zero, lower-roman,upper-roman, 

lower-alpha,upper-alpha, lower-greek, 

lower-latin,upper-latin,hebrew, armenian, 

georgian, cjk-ideographic,hiragana, katakana, 

hiragana-iroha, katakana-iroha 

Táblázatformázó CSS-stflustulajdonságok 

A haladók néhány olyan táblázattulajdonságot is használhatnak, amelyeknek a segítsé

gével finomhangolhatják a táblázatok leképezését és megjelenítését. 

border-collapse 

Használat 

Ertékek 

border-spacing 

Használat 

Ettékek 

caption-side 

Használat 

Ertékek 

empty-cells 

Használat 

Ert ék ek 

table-layou t 

Használat 

Ertékek 

Megjegyzések 

Egy táblázat szegélymodelljét állítja be. 

collapse, separate 

A szomszédos cellák szegélye közötti távolságot állítja be. 

hossz hossz 

A táblázatcím helyét állítja be a táblázathoz viszonyítva. 

top,bottom, left, right 

Azt határozza meg, hogy a látható tartalommal 

nem rendelkező celláknak legyen-e szegélye. 

show, hide 

A táblázat elrendezését határozza meg. 

auto, fixed 

A rögzített méretű táblázatok leképezését felgyorsítja 

a böngészőben, ha fixed-re állítjuk őket. 



Tárgymutató 

#jel 129 
&jel 97 
&raquo; 286 
.asp 30 
.htm 30 
.jsp 30 
.php 30 
@import 68, 337 
"lapos" hivatkozási szerkezet 383 
<a href> 123, 183, 201 
<a id> 123 
<a> 120, 122, 130 
<area /> 191 
<b> 87-88 
<big> 89 
<blockquote> 78 
<body> 34 
<br />36 
<br> 36 
<dd> 76, 266 
<div> 62, 74, 283, 304 
<dl> 76, 266 
<dr> 76, 266 
<em> 88 
<embed /> 204, 206 
<font> 87, 92 
<form> 359 
<frame/> 219 
<frameset> 217 
<hl> 38 

<head> 35 
<hr />37 
<html> 34 
<i> 87-88 
<iframe> 221 
<img /> 174, 178 
<input/> 363 
<li> 76, 266 

<link /> 55, 336 

<map/> 277 
<meta /> 394-395, 400 
<noframes> 218 
<object> 204, 206 
<ol> 76, 266 
<option> 367 
<p> 35 
<param> 205 

<pre> 90-91 
<script> 347 
<select> 367 
<small> 89 
<span> 65 
<src> 219 
<strike> 90 
<strong> 88 

<style> 64 
<sub> 89 
<sup> 89 
<table> 104 
<tel> 104 
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A, Á 

<textarea> 368 
<th> 105 
<title> 34, 40 
<tr> 104 
<tt> 90-91 
<u> 90 
<ul> 76, 266 

a:active 133 
a:hover 133 
a:link 133 
a:visited 133 
AAC 210 
ablakok megnyitása 132 
abszolút cím 121, 129 
abszolút elhelyezés 57, 253, 256, 338 
action 359 
active 133 
adatfolyam 210 
Adjust Hue/Lightness/Saturation 160 

Adobe 154 
Adobe Acrobat 341 
aktuális sor 260 

aláhúzott szöveg 90 
alapértelmezett érték 74 
alaphelyzet 369 
align 230 
AliTheWeb 393 
álosztály 132, 134 
alsó index 89 
alt 174, 177 
Alta Vista 393 
Amazon 380 
analóg 143 
ancl1or 122 
animáció 168 
Animált GIF fájl 168 
Animation Shop 169 
áramló tartalom 210 
áramló videó 210 
árnyalás 164 
ASCII fájl 29 
átfedés 254, 258 
átfedési sorrend 258 
áthúzott szöveg 90 
átívelés 110, 112 

átívelő cellá 112 
átlátszó képek 165 
átlátszóság 164-165 

átmérerezés 159, 178 
attribute 120 

B 

aura! 336 
autoStart 205 
azonosírók 63, 353 
ázsiai nyelv 100 

backgrouncl 187 
backgrouncl-color 59, 113, 143, 186, 267 
backgrouncl-image 113, 186 
backgrouncl-position 187 
backgrouncl-repeat 186 
bal belső margó 269 
bal oldali sáv 382 
banner 162 
Barry's Clipan Server 155 
baseline lll, 182 
beágyazott alkalmazás 205 
beágyazott listák 286 
behúzás 38, 60, 78, 385 
bejegyzés 392 
bejegyzetlen védjegy 97 

bejegyzett üzleti védjegy 97 
bekezelés 35 
belső keret 221 
belső margó 230, 238, 251, 269, 272 
belső stíluslapok 50, 64 
bélyegkép 159, 183 
betűméret 55 
betűszín 93 
betűtípus 92 
betűvonal 182 
beuívonalhoz igazítás lll 

beviteli elemek 360 
beviteli vezérlő 365 
Bing 393 
block 57, 253 
blog 23 
Blogger 23 
blokkelem 253 
blokkszinttí elemek 72 
body 130 
bold 89 
boider 89 
böngésző 28 
böngészőbarát szín 144 
border 58, 104 
boreler-color 58, 104 

borcler-spacing 113 
borcler-style 58, 104 
borcler-width 58, 104 

bot 391 
bővíthető jelölőnyelv 43 
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bővítmény 202 dokumentumgyökér 16, 19, 121 
braille 336 dokumentum-objektummodell 352 
burkoló 314 dokumentumtípus 253 
button 162 dokumentumtípus-meghatározás 217 

C,Cs dőlt betű 87 

CAPTCHA 393 DOM 352 

cella 104 DoPDF 341 

cellpadding 113 datted 148 

cellspacing 113 double 59 

CGI 359 DTD 217 

character entity 97, 131 E, É 
Character Map 100 egérmutató 307 
checked 366 egyenlő szélességű karakterek 91 
cím 34,40 egyenlőségjel 130 
címkék 51 egymásba ágyazott listák 78, 266 
címsor 38, 40 egymásba ágyazott táblázatok 117 
class 62, 73 egyoldalas megjelenés 374 
Classic FTP 16 egységesség 378 
classid 204 egysoros szövegmező 363 
clear 246, 260 egyszerű szövegszerkesztő 29 
color 59, 92-93, 113, 267 egyszerű táblázat 104 
Color Scheme Generator 143, 151 egyszerű webhely 376 
Colorbiind Web Page Filter 149 egyszerű weboldal 29 
cols 217, 368 egyszintű függőleges navigációs sáv 284 
colspan 112 ékezetes betűk 96 
content 401 elektronikus levélcím 130 
coords 192 elem 51, 122 
copyright 97 elemsor 242 
Courier New 91 elérhetetlen oldalak 32 
Create New Image 163 elhelyezés 57, 253 
Crop 157 előnézet 160 
CSS 49-50, 132 előugró ablak 132 
CSS 2 51 elrendezés 314 
CSS Zen Garden 231, 314 elrendezési tulajdonságok 57 
CSS- stílusok 57, 292 elsődleges betűtípus 93 
cursor: pointer 307 elsődleges navigációs elemek 280 

D eltolás 254 

dashed 148 em 329 

dinamikus webhely 345 email address eneader 131 

Directory Listing Denied 22 e-mail cím 131 

display 57 embossed 336 

display: block 307 érvényesség 33, 40 

display: none 307 érvényességvizsgálat 41 

display:block; 284 és jel130 

díszítés 133 eseményjellemzők 303 

dithering 164 eseménykezelés 303 

dobozmodell 250, 267 eszközleírás 177 

DOCTYPE 253 F 
document 353 Facebook 390 
document.getElementByiDO 308 fájlátviteli protokoll 14 
document.writeO 351 fájlkezelés 19 
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G,Gy 

fájlok átvitele 14 
fejléc 35 
felbontás 155, 314 
felhasználói műveletek 303, 353 
félkövér 87 
félkövér szöveg 88 
felső index 89 
felsorolásjel 76, 80, 187, 267 
felsorolásjelek elhelyezése 270 
fényképek előkészítése 156 
Firebug 42 
FireFfP 15 
firstLeftAlign 73 
Flickr174, 176 
float 179, 230, 243, 260 
folyásirány 260 
folyékony elrendezés 316, 318 
folytonos szegély 59 
font-family 60, 92 
font-size 60, 92 -93 
font-style 60, 89 
font-weight 60, 89 
főoldal 22 
fordított perjell 20, 351 
formázási tulajdonságok 58 
forrásszerkesztő 23 
forrópont 274 
frame 168, 213 
frameborder 220 
frameset 216 
FfP 14 
FfP-ügyfél14, 16 
függőleges görgetés 162 
függőleges igazítás lll, 242 
függőleges ismétlés 186 
függőleges navigációs sáv 281 

get 359 
Gickr 168 
GIF 164 
GIMP 154, 157 
gomb 369 
Google 393 
Google Images 174 
Google Maps 332 
gördítősávok 315 
görgethető listák 367 
grafikai alkalmazás kiválasztása 154 
grafikus szerkesztők 23, 29 
gyermekelem 78 
gyökérkönyvtár 16 

H 

l, í 

handheld 336 
hasábak magassága 324 
háttérkép 113, 155, 186 
háttérkép mentése 155 
háttérszín 113, 143, 186 
beading 40 
height 58, l 07, 178, 251 
helper application 202 
helyettesítő szöveg 177 
helyi abszolút cím 138 
helyi webhely 23 
hexadecimális színátalakító 146 
hexadecimális színkód 144 -145 
hidden 261, 364 
hiperszöveg 2 
hiperszöveges jelölőnyelv 2 
hivatkozás elektronikus levélcímre 130 
hivatkozásellenőrző 137 
hivatkozásként használt képek 132 
hivatkozások formázása 132 
hivatkozásstílus 135 
holttér 196 
honlap 10, 22, 376 
hordozófüggő stíluslapok 335 
horgony 122 -123, 129 
horgonyhivatkozás 122 
hover133 
hozzáférhetőség 149 
href 120, 123, 130 
htdocs 18 
HTML 2, 42 
HTML 5 44 
html kiterjesztés 30 
HTML Validator 42 
HTML-címkék 31 
HTML-elem 33 
HTML-jellemzők 72 
HTML-megjegyzés 124 
HTML-táblázat 103 
HTML-űrlapok 357 
Imp:/ l 121, 126, 129 
http-equiv 401 

id 64, 73, 123, 219 
idézetek 349 
igazítás 60, 110, 179, 230, 242 
imagemap 188 
index.htrnl 21 
indexfájl 21 
indexoldal 21 



J 

K 

információhordozák 336 

inline 57, 253, 290 

inline frame 221 

inline style 65 

input 363 

inside 270-271 

internetszolgáltató 28 

írógépbetű 90 

italic 89 

iTunes 210 

JavaScript 346 

JavaScript-kód 347 

Jegyzettömb 29 

jellemző 34, 120 

jellemzők 72 

jelölőnégyzet 365 

JPEG 161 

kapcsos zárójel 54 

karakteregyed 97, 131 

karakterkód 97, 131 

karaktertábla 100 

kép átméretezése 159 

kép felbontása 156 

kép mentése 155 

kép területekre osztása 190 

képek átalakítása hivatkozássá 183 

képek függőleges igazítása 181 

képek igazítása 179 

képek szöveges leírása 177 

képek tömörítése 156 

képernyőfelbontás 314 

képkocka 168 

képpont 156 

képszerkesztő programok 154 

képtérkép 188, 191, 272-273 

képtérkép HTML-kódja 191 

képváltás 353 

kérdőjel 130 

keresés 391 

keresésoptimalizálás 389, 399 

keresőmotorok elárasztása 394 

keresőrobot 391 

keret 213, 250 

keretváz 216 

két pont 121 

kettőskereszt 64, 123, 129, 193 

kézbesítés 4 

kezdőoldal 22, 376 

kijelölő 61 

l 

M 
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kiszolgálóoldali parancsfájlok 346 

kiterjesztések 30 

kitöltés 61, 230, 238, 251 

kódolási stílus 386 

kódorr belüli stílusok 65 

komplementer 143 

körülvágás 157 

kötelező címkék 34 

középre igazítás 74 

középre igazított képek 180 

közösségi hálózatok 391 

kulcsszavak 391, 395 

küldés 369 

különleges karakterek 96 

külső stíluslapok 50 

lapolvasó 157 

látogatott hivatkozás 135 

lebegő leírás 298, 301 

leftAJignStyle 73 

leírókód 3 

lenyíló listák 367 

lenyíló menü 382 

levélcímgyűjtő programok 131 

levélcímkódoló 131 

levélszemét 131 

Lightbox 355 

lighter 89 

line-height 60 

link 133 

Link Checker 137 

lista 76 

listaelemek 267 

listaelemek megkülönböztetése 283 

listák 265 

list-item 57 

list-style-image 267 

list-style-position 267, 270-271 

list-style-type 80, 267 

magasság 58, 107, 178, 251 

mailto 130-131, 358 

main 314 

Mapedit 190 

margin 230-231, 267 

margin-left 96 

margó 230-231, 250, 272 

más webhelyekről származó anyagok 
155 

Mashable 391 

másodiagos navigáció 382 
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N, Ny 

O, Ö 

másodiagos navigációs elemek 280 
Math.randomO 351 
maxlength 363 
media 336 
meghatározás-lista 266 
meghatározáslisták 76 
megjegyzések 124, 350, 384 
méretarány 159 
mértékegység 55 
mértékegységek 58 
method 359 
MIME-típus 205 
minimális oldalszélesség 323 
minőség 161 
min-width 323 
morzsaútvonal 400 
mozaikos háttér 166 
MP3 210 

MP EG 210 
multimédia 199 
multimédiafájlok beágyazása 204 
multiple 368 

nagyobb webhely 380 
name jellemző 123 
navigációs listák 280 
negatív behúzás 275 
népszerűsítés 390 
név-érték párok 364 
nevesített szín 143 
névvel ellátott horgony 123 
none 57 
no-repeat 186 
nonnal 89 

Notepad 29 
nyelv 34 
nyitócímke 33 
nyomatékosítás 88 
nyomógomb 162 
nyomtatási előnézet 341 
nyomtatásra szánt oldalak 334 
nyomtatóbarát stíluslap 337 
nyomtatóbarát weboldal 331 

oblique 89 
Office Online Clip Art and Media 155 
oldalhelyek megjelölése 123 
oldalon belüli hivatkozás 122 
oldalszerkezet 35 
oldalváz 34 
olvashatóság 148 

p 

Q 

R 

onclick 303 -304, 353 
ondblclick 303 
onkeydown 303 
onkeyup 303 
orrload 303 
onmousedown 303 
onmousemove 303 
onmouseout303,353 
onmouseover303, 353 
onmouseup 303 
összefűzés 351 
oszlopátívelés 112 
oszlopok 103 
oszlopszélesség ll O 

osztályazonosító 204 
outside 270 
overflow 260-261 

padding 61, 113, 230, 238, 267 
padding-left 268 
P age not found 137 
parancsfájlok 346 
PDF 341 
perjel 120 
PHP 358 
pixel 156 
plug-in 202 
pluszjel 351 
PNG 165 
pont 55 
pontosvessző 55, 89 
pop-up window 132 
position 254, 300 
position: relative 321 
post 359 
print 336 
projection 336 
protokoll 121 
pt 55 
public_htmJ 18 

Quality 161 
QuickTime 203 

radio 367 
Red Eye Removal160 
refresh 401 
region 190 
rejtett adatok 364 
rejtett beviteli elem 364 
reklámcsík 162 
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reklámozás 390 

relatív cím 120-121 

relatív elhelyezés 57, 253 

rendezetlen lista 76, 266 

rendezett lista 76, 266 

repeat-x 186 

repeat-y 186 

Reset 369 

Reset Color 160 

rétegek 165 

robots.txt 395 

rögzített elrendezés 314 

rögzített szélességű oldalak 315 

rögzített-folyékony kevert elrendezés 

319, 324 

rows 217, 368 

rowspan 112 

rugalmas elrendezés 329 

Salesforce.com 358 

sans-serif 93 

Save as JPEG 161 

Save Background As 155 

Save Image As 155 

Save PictureAs 155 

Scale Image 159 

screen 336 

scroll 261 

scrolling 220 

search engine spamming 394 

segédalkalmazás 202 

select 363 

selected 368 

selector 61 

SEO 389, 393 

shape 192 

size 363 

solid 59, 148 

sorátívelés 112 

sorkizárt 84 

sormagasság 60 

sorok 103 

soron belüli elem 253 

sortörés 35 

spanning 112 

speech 336 

src 174, 353 

Starbucks 381 

stílusazonosírók 64 

stíluslap létrehozása 52 

stíluslapfájl 50 

T, Ty 
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stíluslapok 49-50 

stílusosztályok 61 

stílusszabályok 50, 55 

stílustulajdonság 61 

stílustulajdonságok 50, 57 

style 73 

styles.css 55 

subject 130 

submit 359, 369 

szájhagyomány 390 

számozás 351 

szegély 58, 104, 250 

szélesség 58, 107, 178, 251 

szemétjelző 394 

szín visszaállítása 160 

szinek száma 164 

színelmélet 142 

színkerék 142 

színkorrekció 160 

színmélység 155 

színösszeállítás 147 

szinösszetevők 146 

színpalettás képek 165 

színséma-generátor 143 

színsémák 143 

színtévesztők 149 

színválasztás 142 

szögletes zárójel 365 

szóközöket tartalmazó fájlnevek 137 

szöveg behúzása 78 

szöveg formázása 37 

Szöveg igazítása 72 

szövegbekezdés 35 

szöveges adatok 363 

szövegformázás 87, 89 

szövegközi keret 221 

szövegmező 363 

szövegszerkesztő 14, 29 

szülőelem 78, 267 

szülőkönyvtár 121 

táblázat 103 

táblázat háttérképe 113 

táblázatcím 105 

táblázatok szegélye 104 

táblázatos elrendezés 113 

tag 31, 122 

tagolás 38 

találari rangsor 393 

talpas betűtípusok 334 

target 132, 219 
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U, Ü 

tárgy 131 
tárhelyszolgáltatás 29 
tárolóelem 35 
tartalom 251 
tartalom elrejtése 304 
tartalomjegyzék 375 
tartománynév 129 
teljes cím 129 
teljes magasság 252 
teljes szélesség 252 
terület 190 
text-align 60, 74, 110, 179, 242 
textarea 363 
text-decoration 61 
TextEdit 29 
text-indent 60 
The World's Worst Website 144 
this 308 
title 40, 175, 178, 298 
több szóköz 106 
többsoros szövegmező 368 
többszintű függőleges navigációs sáv 286 
többszintű lista 80 
többszintű stíluslapok 49 
tömb 349 
tömörítés 156, 161 
tooltip 177, 298 
törzs 35 
Transparency 164 
triadikus 143 
tty 336 
túlfolyás 260 

tv 336 
Twitter 390 
type 363 

ügyféloldali parancsfájlok 346 
uiMode 205 
új ablak megnyitása 132 
új kép létrehozása 163 
üres címke 34 
üres elemek 34, 36 
ürlap létrehozása 359 
űrlapadatok elküldése 369 
űrlapelemek elnevezése 364 
űrlapgomb 359 
űrlapkezelő rendszer 358 
űrlapok 357 
usemap 192 
úsztatás 179, 230, 243, 246 

v 

w 

x 

y 

Z, Zs 

választó 61 
választógomb 367 
választólisták 367 
váltakozó színű sorok 118 
változó szélesség 219 
val u e 367, 369 
VBScript 347 
véletlenszerű tartalom 349 
vertical-align 110, 181, 242 
visible 261 
visited 133 
viszonyított cím 120 
vízszintes görgetés 162 
vízszintes igazítás 179 
vízszintes ismétlés 186 
vízszintes navigációs sáv 290 
vízszintes vonal 37 
vörösszem-hatás 160 

W3C Markup Validation Service 41 
webcímek 120 
webes tartalom 3 
webgazda 6 
webhely 10 
webnapló 23 
weboldailO 
webszínek 143 
width 58, 107, 178, 251 
Windows Media Player 204 
W MV 205 
WordPress 23, 314 
World Wide Web 2 
wrapper 314 

XHTML 3, 31, 44 
XHTML 1.1 33 
XML 43 
xml:lang 34 
xmlns 34 

Yahoo! Search 393 
YouTube 208 

zárócímke 33 
z-index 254, 258, 300 
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