HTML parancsok
Alapszerkezet:
<HTML>
<HEAD><TITLE>
<BODY>

</TITLE></HEAD>

</BODY>
</HTML>
Body opciók:
bgcolor=”szín” – háttérszín
text=”szín” – előtérszín
link=”szín” – link színe
alink=”szín” – aktív link színe
vlink=”szín” – már használt link színe

Szín megadás:
1. macskakörömben a szín angol neve, világos
színekhez LIGHT előtaggal
2. macskakörmök között RGB összetevők
megadása hexadecimális számredszerben, #tel bevezetve (egy-egy összetevőhöz két
számjegy)

Karakterformázás:
<H1> </H1>
<H2> </H2>
<H3> </H3>
Címsorok
<H4> </H4>
<H5> </H5>
<H6> </H6>
Opciója:
align=”Left/Right/Center/Justify”

Bekezdésformázás:

<FONT> </FONT>
Opciói:
size=”szám” – méret
face=”betűtípus” – típus
color=”szín” – szín

<PRE> </PRE> – előformázott szöveg,
úgy néz ki, mint a jegyzettömbben.
Opciója:
width=”szám” – tördeletlen szöveg adott
szélességű tördelését végzi el

<B> </B> – félkövér
<I> </I> – dőlt
<U></U> – aláhúzás
<S> </S> – áthúzás
<SUP> </SUP> – felső index
<SUB> </SUB> – alsó index

<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> –
beljebb kezdi az adott szövegrészt, és alatta
nagyobb helyet hagy ki.

<BR> – sortörés
<HR> – elválasztó vonal
<MARQUEE> </MARQUEE> – balról
jobbra mozgat szövegrészt
<P> </P> – bekezdés
Opciója:
align=”Left/Right/Center/Justify”

<!– megyjegyzés–>

Hivatkozások:
<A HREF=”webcím/elérési út/név”> Hivatkozás neve </A> – hivatkozás
<A NAME="eleje">
<A HREF="#eleje">Ugrás az oldal elejére</A>
<A HREF=”mailto:azonosító@freemail.hu”>Levél küldése</A>
Kép beillesztése:
<IMG SRC=”elérési út/képnév”>
Opciói:
width=”szám” – szélesség (pixel vagy ablakméret százaléka)
height=”szám” – magasság (pixel vagy ablakméret százaléka)
align=”Left/Right/Center/Justify”
border=”szám” – keret nagysága
alt=”Képhez szöveg” – ha képre rámegyünk egérrel, ez a felirat jelenik meg sárga négyzetben
(Tooltip)
vspace=”szám” – kép tetejének és aljának távolsága a szövegtől
hspace=”szám” – kép jobb és/vagy bal oldalának távolsága a szövegtől.

Felsorolás/számozás:
1. Rendezett lista:
<OL> </OL>
Opciói:
seqnum="szám" – listaszámozás kezdőértéke
continue – egy előző lista számozását folytatja
<LH> </LH> – Listafejléc
<LI> </LI> – listaelemek
2. Rendezetlen lista:
<UL> </UL>
Opciója:
type=Square/Circle
<LH> </LH> – Listafejléc
<LI> </LI> – listaelemek
3. Definiciólista:
<DL> </DL>
<LH> </LH> – Listafejléc
<DT> </DT> – Bekezdéscím
<DD> </DD> – Bekezdéscímhez tartozó leírás
Speciális karakterek:
&nbsp; – nem törhető
Á – &Aacute;
á – &aacute;
szóköz
É – &Eacute;
é – &eacute;
&lt; – <
Í – &Iacute;
í – &iacute;
&gt; – >
Ó – &Oacute;
ó – &oacute;
&amp; – &
Ö – &Ouml;
ö – &ouml;
&#8212; – gondolatjel
Ú – &Uacute;
ú – &uacute;
&quot; – „
Ü – Uuml;
ü – &uuml;
&copy; – ©
&reg; – ®
Táblázatok:
<TABLE> </TABLE> – Táblázat
Opciói:
border=”szám” – keret
align=”Left/Right/Center/Justify” – táblázat vízszintes igazítása
width=”szám” – szélesség (pixelben vagy ablakméret százalékában)
height=”szám” – magasság (pixelben vagy ablakméret százalékában)
cellpadding – mekkora hely legyen a cella tartalma és a szegély között
cellspacing – az egyes cellák távolságát határozza meg
bgcolor=”szín” – tábla háttérszíne
<TR> </TR> – sor
<TD> </TD> – oszlop
Opciói:
rowspan=”szám” – számnyi sor összevonása
colspan=”szám” – számnyi oszlop összevonása
align=”Left/Right/Center/Justify” – oszlopban lévő szöveg vízszintes igazítása
valign=”top/middle/bottom” – oszlopban lévő szöveg függőleges igazítása
bgcolor=”szín” – oszlop háttérszíne
<TH> </TH> – oszlopfejléc, van bgcolor opciója!!!
<CAPTION> </CAPTION> – táblafelirat, <TABLE> alá
Üres cella: <TD>&nbsp;</TD>
Keret nélkül: border=0, cellspacing=0

Űrlapok:
Adatbevitelt lehetővé tevő elemek foglalnak helyet az űrlapon, az űrlap és a bele kerülő elemek a
<BODY> </BODY> között helyezkednek el. Ezen kérdőívek feldolgozásához külön programot
kell írni, nem HTML alapút. (Általában a kiszolgáló /cgi-bin/ könyvtárában található programról
van szó.)
<FORM> </FORM> – Űrlapra kerülő elemeknek ezen tag-ek között kell elhelyezkedniük
Opciói:
action=”elérési út/fájlnév.kit” – feldolgozást végző program megadása, példa elérési útra: http://
www.szerver.hu/cgi-bin/feldolgoz.cgi
action=”mailto:azon@freemail.hu” – emailcímre küldés
enctype="text/plain" – az emailben elküldött adatok fájltípusa (txt)
method="mód" – kitöltött űrlap továbbítási módja a feldolgozó programnak, Lehetséges értékei:
GET - az URL-ben, POST - adatcsomagban. Az alapértelmezés a GET, ami bizonyos veszélyeket
rejt magában, mivel túl hosszúra nyúlhat az URL. A POST a biztonságosabb mód.
<INPUT TYPE=TEXT>Szöveg – egysoros beviteli mező
Opciói:
name="szoveg" – a beviteli mezőnek nevet lehet adni vele, ha esetleg hivatkozni szeretnénk rá
később
value="szöveg" – Ez jelenik meg alapból a beviteli mezőben
size=”szám” – a beviteli mező hosszúsága
maxlength=”szám” – a beviteli mezőben lévő szöveg maximális hossza
<INPUT TYPE=PASSWORD>Szöveg – Pontok jelennek meg a beírt szöveg helyett, „titkos”
beviteli mező, opciói megegyeznek a TEXT opcióival
<INPUT TYPE=CHECKBOX> Felirat – 1 jelölőnégyzet készítése
Opciói:
name="név" – jelölőnégyzet elnevezése, az egymáshoz tartozó jelölőnégyzetek azonos nevűek
legyenek!
value="Internet Explorer" – az az érték, amit továbbítunk, ha ezt bejelöljük
checked – alapból be legyen jelölve
<INPUT TYPE=RADIO> Felirat – 1 rádiógombot (választókapcsolót) hoz létre
Opciói ugyanazok, mint jelölőnégyzetnek. FONTOS: akkor tud csak funkciójának megfelelően
működni, ha a NAME opcióban adott érték mindegyiknél ugyanaz.
Listák:
<SELECT> </SELECT> – lista jelölése
Opciói:
name=”név” – név adása a listának
size=”szám” – mekkora legyen lista mérete (hány elem férjen bele maximum)
multiple – egyszerre több elem is kijelölhető
Ha nem adjuk meg a SIZE illetve MULTIPLE opciókat, akkor legördülő listát kapunk.
Listaelemek megadása:
<OPTION VALUE="érték">érték – 1 listaelem felvétele
Opciója:
selected – legördülő listánál ez jelenik meg látható elemként, rendes listánál pedig az ezzel az
opcióval rendelkező elem lesz kijelölve
<TEXTAREA> </TEXTAREA> – többsoros beviteli mező, görgethető tartalommal
Opciói:
name="név" – többsoros beviteli mező elnevezése
rows=”szám” – sorok száma
cols=”szám” – oszlopok száma

<INPUT NAME="fajl" TYPE="file"> – Fájl csatolása
<INPUT TYPE=RESET> – gomb, ami visszaállítja az eredeti állapotot
Opciója:
value=”szöveg” – ez a szöveg jelenik meg a gombon
<INPUT TYPE=SUBMIT> – elküldi az adatokat az űrlapról, opciója ugyanaz, mint RESET-nek.
Célszerű az ékezetes betűket mellőzni.
Küldés előtt a böngésző levelezési beállításait át kell nézni (ezt veszi alapul a FORM).

