Segédlet, gyakran használt HTML parancsok

A HTML5-ös weboldalak szerkezete:

fej

törzs

A weboldal címe, ami a TAB-on (böngészőfülön) megjelenik:
<title> </title> - ezeket a <head> </head> tag-ek közé kell tenni.
Magyar karakterkészlet definiálása:
<meta charset="UTF-8">
A CSS állomány bekötése:
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="style.css">
Szövegekkel kapcsolatosan:
1. Címek:
<h1> </h1>
<h2> </h2>
<h3> </h3>
2. Bekezdés:
<p>
</p>
3. Egy sorral lejjebb való írás (soremelés):
<br> (<br /> -XHTML)
4. Egy vízsztintes vonal rajzolása:
<hr> (<hr /> - XHTML)
5. Felsorolás:
<ul>
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<li>FELSOROLÁS BEJEGYZÉS</li>
<li>FELSOROLÁS BEJEGYZÉS </li>
<li>FELSOROLÁS BEJEGYZÉS </li>
</ul>
6. Sorszámozás:
<ol>
<li>SZÁMOZOTT BEJEGYZÉS </li>
<li>SZÁMOZOTT BEJEGYZÉS </li>
<li>SZÁMOZOTT BEJEGYZÉS </li>
</ol>
7. Vegyes (egymásba ágyazott listák és számozások:
1. Általánosan leírva:
<ol>
<li>ELSŐ SZÁMOZOTT BEJEGYZÉS
<ul>
<li>ELSŐ SZAMOZASON BELULI ELSO FELSOROLASI TÉTEL</li>
<li>ELSŐ SZAMOZASON BELULI MÁSODIK FELSOROLASI TÉTEL</li>
</ul>
</li>
<li>MÁSODIK SZÁMOZOTT BEJEGYZÉS
<ul>
<li> MÁSODIK SZAMOZASON BELULI ELSO FELSOROLASI TÉTEL</li>
<li> MÁSODIK SZAMOZASON BELULI MÁSODIK FELSOROLASI TÉTEL</li>
</ul>
</li>
<li>HARMADIK SZÁMOZOTT BEJEGYZÉS
<ul>
<li> HARMADIK SZAMOZASON BELULI ELSO FELSOROLASI TÉTEL</li>
<li> HARMADIK SZAMOZASON BELULI MÁSODIK FELSOROLASI TÉTEL</li>
</ul>
</li>
</ol>
2. Konkrét példával leírva:
<ol>
<li>Ízelt lábúak osztályai
<ul>
<li>Rákok</li>
<li>Rovarok</li>
<li>Pókszabásúak</li>
</ul>
</li>
<li>Gerincesek
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<ul>
<li>Halak</li>
<li>Kétéltűek</li>
<li>Hüllők</li>
<li>Madarak</li>
<li>Emlősök</li>
</ul>
</li>
</ol>
8. Részletek írása:
<details>
<summary>A feladat részletei</summary>
<p>Akvarisztika témájában kell weboldalt készíteni.</p>
<p>A feladatkiírás is elérhető a weboldalon.</p>
</details>
9. Fogalmak és meghatározások:
1. Általánosan leírva:
<dl>
<dt>ELSŐ FOGALOM NEVE</dt>
<dd>ELSŐ FOGALOM MEGHATÁROZÁSA</dd>
<dt>MÁSODIK FOGALOM NEVE</dt>
<dd>MÁSODIK FOGALOM MEGHATÁROZÁSA</dd>
<dt>HARMADIK FOGALOM NEVE</dt>
<dd>HARMADIK FOGALOM MEGHATÁROZÁSA</dd>
</dl>
2. Konkrét példával leírva:
<dl>
<dt>Halak</dt>
<dd>Fajai vízben élő gerincesek.</dd>
<dt>Kétéltűek</dt>
<dd>A kétéltűek átalakulással fejlődnek.</dd>
<dt>Hüllők</dt>
<dd>A megtermékenyítés az anyaállat testében megy végbe.</dd>
<dt>Madarak</dt>
<dd>A madarak testét módosult szarupikkelyek, a tollak fedik. </dd>
<dt>Emlősök</dt>
<dd>Testüket szőr borítja, tüdővel lélegeznek. Elevenszülők.</dd>
</dl>
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Képekkel kapcsolatosan:
<img src="A KÉP ELÉRÉSI ÚTJA, A FÁJL NEVE" width="SZÁM" height="SZÁM" alt="ALTERNATÍV
SZÖVEG" border="SZÁM" longdesc=”FÁJLNÉV.txt v. FÁJLNÉV.html”>
Linkekkel kapcsolatosan:
Általánosan:
<a href="MI TÖLTŐDJÖN BE?">MI JELENJEN MEG AZ OLDALON?</a>
Példa fájlokra linkelve:
1.
<a href="galeria.html">Galéria</a>
2.
<a href="foto.jpg">
<img src="foto.jpg" width="200" height="150" alt="Fotó egy virágról">
</a>
3.
<a href="prezi.pptx">Tekintse meg a prezentációt!</a>
Példa egy külső URL-re linkelve:
<a href="http:// uni-eger.hu" target="_blank">Az Eszterházy Károly Főiskola weboldala</a>
Példa egy e-mail megadására:
<a href="mailto:valaki@ektf.hu">Írjon e-mailt!</a>
Táblázatkészítés:
<table border="SZÁM" summary="BŐ LEÍRÁS, HASONLÓ, MINT KÉPNÉL AZ ALTERNATÍV SZÖVEG">
<caption>A TÁBLÁZAT CÍME</caption>
<tr>
<td>ELSŐ SOR ELSŐ CELLÁJÁNAK TARTALMA</td>
<td>ELSŐ SOR MÁSODIK CELLÁJÁNAK TARTALMA </td>
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</tr>
<tr>
<td>MÁSODIK SOR ELSŐ CELLÁJÁNAK TARTALMA </td>
<td>MÁSODIK SOR MÁSODIK CELLÁJÁNAK TARTALMA </td>
</tr>
</table>
Ha azt szeretnénk, hogy egy <td>
<th> </th> párost írunk!

</td> párt táblázatfejlécként jelenítsünk meg, akkor helyettük

Summary attribútumban megadható szövegen kívül akár egy másik .html vagy egy .txt állomány
elérési úttal.
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