Kódok

Példák

Kinézet

<html> </htmel>
Megadja a kódolás
típusát
<head> </head>
Fejléc
<title> </title>

<title>Google</title>

Megadható az oldal
neve

<body> </body>

<body>Html kódolású
weblapkészítés</body>

Ez a weblap törzse.
Ide kerül a beírandó
szöveg ami majd
megjelenik a
weblapon.
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Ez H3-as címsor
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Ez H4-es címsor
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Ez H5-ös címsor

<H6>Ez H6-os
címsor</H6>
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1. oldal

Szövegszerkesztés
<p> </p>
Új bekezdés
<p align=”left”> </p align>

Html weblapkészítés
<p>Szöveg</p>

Html weblapkészítés

Szöveg

<p align=”left”>Szöveg</p align>
Szöveg

Bekezdés balra igazítása
<p align=”center”> </p
align>

<p align=”center”>Szöveg </p
align>

Bekezdés középre igazítása
<p align=”right”> </p
align>

<p align=”right”>Szöveg </p
align>

Bekezdés jobbra igazítása
<p align=”justify”> </p
align>

<p align=”justify”> Szöveg</p
align>

Sorkizárt
<b> </b>

<b>Szöveg</b>

Szöveg

Szöveg

Szöveg

Szöveg
Félkövér betűstílus
<i> </i>

<i>Szöveg</i>
Szöveg

Dőlt betűstílus
<u> </u>

<u>Szöveg</u>
Szöveg

Aláhúzott betűstílus
<font face> </font>

<font face=”comic sans
ms”>Szöveg</font>

Betűtípus beállítása
<font size> </font>

<font size=”7”>Szöveg</font>

Betűméret beállítása
<font color> </font>

<font color=”red”>Szöveg<font>

Betűszín beállítása
<hr>

<font
color=”(színkód)”>Szöveg<font>
Szöveg
<hr>

Szöveg

Szöveg
Szöveg

Vízszintes vonal
<br>
Sortörés

Szöveg<br>Szöveg

Szöveg
Szöveg

2. oldal

Felsorolás
<ol> </ol>
<li>
Számozott lista

<ol>
<li>Szöveg
<li>Szöveg
</ol>
<li>Szöveg
<li>Szöveg
<li>Szöveg
<ul>
<li>Szöveg
<li>Szöveg
</ul>

<li>
Lista eleme
<ul> </ul>
<li>
Egyszerű felsorolás

1. Szöveg
2. Szöveg
1. Szöveg
2. Szöveg


Szöveg



Szöveg

Beszúrás
<a href> </a href>

<a href=”www.viszki.hu”>Varga</a href>
Varga

Link (hivatkozás)
beszúrása

<IMG SRC>
<IMG SRC=”kép helye + neve”>
Kép beszúrása

Egyéb
<body style=”backgroundcolor: szín”>
Háttérszín megadása

<body style=”backgroundcolor: kép file név”>
Háttérkép megadása

<body style=”backgroundcolor: yellow”>
</body>

<body style=”backgroundcolor: picture.jpg”>
</body>

3. oldal

Html kódolású weblap

Kész weblap böngészőben megnyitva

4. oldal

