
Mutatkozzunk be az Interneten! 
A HTML nyelv - I. rész 

Az Interneten való keresgélésről, böngészésről már írtunk a Firkában. Most 
arról lesz szó hogyan mutathatjuk be magunkat, iskolánkat, cégünket. Vagyis 
hogyan készíthetünk bemutatkozó lapot, melynek angol neve: hornepage(ejtsd: 
hómpédzs). A homepage-nek még nincs elfogadott  magyar neve. Sokan nevezik 
még címlapnak, weblapnak, ottlapnak, honlapnak. Ha a szolgáltatónk, amely az 
Internet-hozzáférésünket  biztosítja, rendelkezik WWW (World Wide Web) szer-
verrel, akkor magunk is könnyűszerrel feltehetjük  a saját bemuttakozó lapunkat, 
amely aztán az egész világon látható. Ehhez elég megismernünk a HTML 
(Hypertext Markup Language) nyelv alapelemeit. Sőt még ezt sem, ha van 
megfelelő  szerkesztőnk! De ahhoz, hogy "profi"  lapot csináljunk, mégiscak 
érdemes megtanulni egyet s mást a HTML-ről. 

Böngészésre sok alkalmas programot írtak. Említsük meg a leggyakoribbakat: 
Netscape Navigator, Mosaic, Internet Explorer, vagy a csak szöveges üzemmód-
ban és csak Unix alatt használható Lynx. A Netscape Navigator Gold 3.0 nemcsak 
böngészésre használható, hanem a Word szövegszerkesztőhöz hasonlóan, köny-
nyűszerrel megszerkeszthetjük weblapunkat. Ehhez csak annyi kell, hogy rákat-
tintsunk az eszköztár Edit gombjára (nem a menübeli Editre!), és máris elénk 
tárul egy csomó eszközgomb, amelyek segítségével (ha a Word nem idegen 
számunkra) otthonosan dolgozhatunk. 

A View menüpont segítségével (Document Source) bármikor megnézhetjük a 
forrásszöveget,  amely HTML nyelven jelenik meg. Ezt akkor is megtehetjük, ha 
éppen a WWW-világban kalandozunk, és megtetszik egy oldal. A forrásszöveg 
segít a tanulásban - azonnal láthatjuk, hogy egy-egy érdekes dolgot hogyan 
oldottak meg mások. Ezért is fontos,  hogy legalább alapfokon  ismerjük ezt a 
nyelvet. A HTML a hipertext nyelve, segítségével szöveg mellett képeket is 
beilleszthetünk lapunkba, sőt más lapokra is hivatkozhatunk. A hivatkozás 
angolul link,  ismét egy kifejezés,  amelyre még nincs elfogadott  magyar kifejezés. 
A más lapra való hivatkozás egy „cím" segítségével történik. Ez nemcsak a 
dokumentum neve, hanem annak a gépnek az Internet-címe, ahol a dokumen-
tum található, sőt még a hozzáférési  módot (protokollt) is tartalmazza. Az 
ilyenszerű címnek URL (Unified  Resource Locator) a neve. A leggyakoribb 
protokoll talán a http (hypertext transfer  protocol). Példa URL-re: 
h t t p : //www. newbie . com/ . Ilyen címeket használunk a böngészőkben is. 

HTML-alapok 
A HTML nyelv alapját a HTML-parancsok alkotják (angolul tag).  Minden 

parancs <név> ... </név> alakú. Egy egyszerű dokumentumot <HTML> és 
</HTML> közé írunk. Ennek két fontos  része a HEAD (fej)  és BODY (test) 
parancs. A parancsnévben nincs jelentősége a nagy- vagy kisbetűnek. Hozzunk 
létre egy egyszerű szövegszerkesztővel egy szövegállományt (például a Norton-
ban) a következő tartalommal: 
<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE> EMT </TITLE> 
</HEAD> 
<B0DY> 



<CENTER> About EMT. . . </CENTER> 
<PXI>Hungárián Technical Sciences Society of Transylvania - EMT -
</I>founded 
in 1990 in Kolozsv&aacute;r .</?> 
</B0DY> 
</HTML> 

Adjunk neki nevet, majd töltsük be egy böngészőbe (pl. Netscape-be, amely 
Windows alatt futtatható,  és Internet-kapcsolat nélkül helyben is használhatjuk 
HTML-dokumentumok nézegetésére). A következőt látjuk a képernyőn: 

About EMT... 

Hungárián  Technical  Sciences Society  of  Transsylvania  -EMT-  founded 
in 1990 in Kolozsvár. 

A HEAD parancs itt csak a TITLE parancsot tartalmazza, ez pedig az EMT 
szöveget. Ez a lap címe, és - mint láthatjuk - nem jelenik meg sehol, csupán csak 
bizonyos (itt nem tárgyalt) információkkal  szolgál, amely megkönnyítheti a 
böngészést. A megjelenített szöveg a BODY parancsban szerepel. A CENTER 
parancs középre helyezi a tartalmát. A P parancs paragrafust  (bekezdést) jelöl. 
Olyan parancs, melynek esetében akár el is lehet hagyni a </P> parancsvéget. 
A paragrafusokat  egy-egy üres sor választja el egymástól. A dőlt betűs szöveget 
az I (italic)  parancs jelöli. Fontos megjegyezni, hogy ebben a nyelvben a 
szóközöknek és sorvégeknek nincs semmi jelentőségük. Ha új sortt szeretnénk 
kezdeni, akkor használjuk a <BR> parancsot (nincs parancsvég párja!) Ha szóközt 
szeretnénk beilleszteni valahova, használjuk a &nbsp; karaktert! Ahány szóköz, 
annyi ilyen karakter. De általában kerülni kell az ilyen szóközbeillesztést. Még 
azt is megfigyelhetjük,  hogy az ékezetes betűket is elég furcsán  kell írni. Soroljuk 
fel  a magyar betűkódokat: 
á &aacute; é Seacute; i &iacute; ú íuacute; 
ö &ouml; ü &uuml; ű Sucirc; ő &ocirc; 

Nagybetű esetében csak a & jel utáni kisbetűt kell nagyra cserélni. Fontos a ; 
is! A HTML-dokumentumok szokásos minősítője a html  vagy htm (tehát pl. 
index.html vagy index.htm). 

Lássuk a következő példát! 
<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE> EMT </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
CCENTERXPXFONT COLOR="#FF0000" SIZE=+3>About EMT. . . </FONT> 
</CENTER> 
<PXI>Hungárián Technical Sciences Society of Transylvania - EMT -
</!>founded 
in 1990 in Kolozsv&aacute;r .</P> 
<P>We edit and distribute an <I>Information paper</I> to keep our 
members 
up to date with our activities. </P> 



<PXFONT COLOR-' #FFOOOO" SI2E=+1> We are waiting for you to contact 
us! </FONT> 
<PXFONT COLOR=" #FF0000" SIZE=+l>E-mail: 

<A HREF="mailto: 
emt@emt.org.soroscj.ro">emt@emt.org.soroscj.ro 
</A></FONT> 
<PXI>Thia page is alsó available<A HREF=" emthun. htm"> in Hungar-
ian</A> 
and <A HREF-' emtrom. htm" > in Románián. </A></1> 
</BODY> 
</HTML> 

Megjelenítve: 

About EMT... 

Hungárián  Technical  Sciences Society  of  Transylvania  - EMT  - founded  in 
1990 in Kolozsvár. 

We edit and distribute an Information  paper to keep our members up to 
date with our activities. 

We are waiting for  you to contact us! 

E-maiL emt@emt.org.soroscj.ro 

Thispage  is alsó available  in Hungárián  and  in Románián, 

A vastagon szedett betűk a képernyőn pirossal jelennek meg. A FONT a 
betűtípust jelenti, a COLOR a színét, a SIZE a nagyságát. A szín az RGB 
(red-green-blue, azaz piros-zöld-kék) konbinációból jön létre (minden színre 2 
tizenhatos számrendszerbeli számjegy jut). A betű nagyságát nem pontban adjuk 
meg, mint a szövegszerkesztők esetében, hanem egy adott nagysághoz 
viszonyítva. A +1 egy nagyságrenddel nagyobb betűt jelent, a +3 három 
nagyságrenddel nagyobbat. Ugyanúgy használhatunk kisebb betűket, a minusz 
jel segítségével. 

Más állományokra az <A> paranccsal hivatkozunk. A HREF betűk után 
szerepel az állomány neve idézőjelben (esetleg egy teljes URL). A parancs 
belsejében levő szöveg a képernyőn kijelölten jelenik meg (más színnel és 
aláhúzva). Ha az egérrel rákattintunk egy ilyen szövegre, megjelenik a hivatkozott 
állomány tartalma. Ha az URL-ben a mailto  protokoll jelenik meg, akkor az 
egérrel való rákattintáskor, levelet küldhetünk az illető címre, amelynek szövegét 
megfelelő  módon begépeljük (itt nem használhatunk szövegszerkesztési 
parancsokat, csak soroskénti begépelést). 

Harmadik példánk egy magyar szöveget tartalmaz. 
<HTML> 
<HEAD> <TITLE> EMT </TITLE> </HEAD> 

mailto:emt@emt.org.soroscj.ro
mailto:emt@emt.org.soroscj.ro


<BODY> 
<H1> EMT </Hl> 
<BR> <HR> <B> 
<B> Az <I> Erd&eacute;lyi Magyar M&ucirc;szaki Tudom&aacute;nyos 
T&aacute;rsas&aacute;g - EMT - </I> 
1990 janu&aacute; rj &aacute;ban alakult, bejegyzett jogi 
szem&eacute; lyk&eacute;nt m&ucirc;k&ouml;d&ocirc; 
t&aacute;rsadalmi 
szervezet. </B> 
</B0DY> 
</KTML> 

A <B> parancs félkövér  betűket jelent, a <H1> címet. Címparancsban a H betű 
mellett 1-6 közötti számok lehetnek, az 1 nagy, a 2 kisebb stb. betűnagyságot 
jelent. A <HR> parancs vízszintes vonalat rajzol, a <BR> jelentése: sortörés. 

A fenti  dokumentum így jelenik meg: 

EMT 

Az Erdélyi  Magyar  Műzaki  Tudományos  Társaság  - EMT  -1990 január-
jában alakult, bejegyzett jogi személyként működő' társadalmi szervezet. 

Borzási Péter 

Mosolygók 
Az alábbi mosolygók (angolul smílé)  az elektronikus levelezésben használa-

tosak. Balra fordított  fejjel  kell nézni őket. Forrás:  a H1X  (Hollósi  lnformtion 
eXchange)  GURU  799. száma (Információk  a HlX-ről:  Firka  1996-97/1.  szám 
18 22. old.) 
:-) mosoly 
:-D nagy mosoly 
;-) kacsintás 
:-( szomorú, rosszalló, fenyegető 
:-| közömbös, érzéketlen, pártatlan 
: -> gúnyos 
8-) szemüveges és mosolyog 

[ -) kopasz és mosolyog 
: -{ bajuszos és mosolyog 
>:-> pokoli, ördögi 
:' - ( síró 
:' -> egyik szeme nevet, a másik sír 

ordító, sikító, visító 
:-& beszédhibás, szótlan, néma, hallgatag 
:-S zavaros, összefüggéstelen, következetlen 
: -\ bizonytalan, határozatlan, eldöntetlen, megoldatlan 
:-/ szkeptikus 
:-c semmittevő, lusta, henye 
: -e csalódott, kiábrándult 
:-0 meglepődés, elképedés, ámulat, megdöbbenés 
>:-( dühös, mérges, haragos 
< : - | nehézfejű, tudatlan, ostoba fajankó, tökfilkó 
:-* zsupsz! (magába zuhan?) 
: -b nyelvet ölt 
:-! ráléptek a szájára (befogták a száját) 


