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1. feladat: Weblapkészítés

A tartománynévl
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Osszesen: 60 pont

A következő fe|adatban egy egyszerű weblapot fog készíteni, ami a tartomátnynév
rendszert mutatja be. A feladat megoldása során a kiivetkező állományokat kell
felhasznáInia: index.html, sty}es. css' t1d. jpg, f elepítes.Pn9, f orras. txt.
A formázási beállításokat a styleS. css stílusállományban végezze eI, lehetőleg úgyo

hogy az új szelektorok létrehozása a stílusállomány végén történjen! Nagyobb
felbontásúo színes míntát a kész weboldalról a mint'a. jpg állományban talláú, melyet
tílos a rnegoldásában felhasználnÍ!

1. Nyissa meg az índex. ht'mI állományt! HeIyezzen el hivatkozást a styles . css
stíluslapra!

2. Rllítsa be az o\da|kódolását UTF-8-ra, a nyelvet magyarra|.
3. A böngésző címsorában megjelenő cím,'A tartománynév'' legyen!

4. Az oldalteljes tartalmátlarta|mazó div-hez rendelje a tarta1om azonosítót (id)!
5. A tartalom azonosítójú keretbenhozza létre a ln1. , h2 és h3 címsorszintű címeket

és a bekezdést a mintának megfeleiően!

6, He|yezze el a képeket a mintáknak megfelelően egy-egy keretbe, melyek
osztályazonosítója kepkeret legyen! Ha a képek floié visszük az egeret, vagy a

képek valamiért nem jeleníthetők meg, akkor mindkét esetben a kép alatt olvasható
felirat jelenjen meg!

7. A képek a|á, a kepkeret osztáIyazonosítójú keretekbe készítsen a minta szerint
képaláírásokat! A képaláírások kerüljenek önálló bekezdésekbe, melyekhez rendelje a
kep f e 1 i rat osztályazonosítót!

8. Alakítsa ki a számozat|an felsorolást a mintának megfelelően!

9. Sorolja a kiemelt osztályba aZ ,en,wikipedia.or9,,, ,,oTE,,,,,wikipedia,, és az ,,en,,
szövegrészeket sp an tagok felhasznáIásával !

10. Alakítsaln a cím után található csillag karakterre a forrásra hivatkozó linket a minta
szerint! Az URL-t a f orras. txt állományban talá|ja meg. oldja meg, hogy a
hivatkozás új oldalon nlljon meg!

A k{ivetkező beáúAításokat a stíluslapon végezze!

l1.Hozzon létre új osztályszelektort kieme1t azonosítóval! A kieme1t'
osztály azonosítóval ellátott szövegek stílusa legyen félkövér !

12. A kepf e1irat azonosítójú elemen belül a bekezdések legyenek dőltek, igazodjanak
kozépre, és sormagasságuk I40% legyen!

n3. A képeket befoglaló div-ek köré állítson be 5 képpont vastag, 50% átlátszoságű,
folyamatos stíiusú, kékes árnyalatű vonalat!

14.A h3 szintű címsor betűstílusa legyen dőlt és rcnde|kezzen 10 képpont elsősori
behúzással!

1'5, Az o1dalháttere a back. jpg állomány legyen!

x6. oldja meg, hogy az oldalon lévő link (hivatkozás) alapértelmezetten ne legyen
a|áh,6zva! Színe ,'normál'' és ,,látogatott'' állapotban sarga legyen, ha a link folé
visszük az egérLrvrzort, akkor váltson pirosra!
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l Forrás: https:/ihu.wikipedia.org/wikilTartománynév



Minta:

A renromÁHvruÉv
A ianománynéV (ango|osan dornainnÉV' !lle|!e dc|.].]énné\.l az In!eínet egy megl.ratározott Íészét. lanorflányát egyediIeg leiíó rregnevezés.
A taÍlon]ánynevek klosztása és érlehezése a DÜmain Name system iDNsi 5zabáu,al szerlnl nlerarcn!kUsan tcnenli(' A
tantmánynevekel gi/a|(Ian tsszel(everik a !..'eblapokkal .'!ebhelyekkel' a '.Íebcímekkel íURL} vag,v az intemeies szolgálta1ásokl€l. met'ek
az aool1 néven (pontosabban az adctt né\,hez tariozó számi.tcgépen) érhetöek el.

A ranromÁt.tvHÉv (oomnlnrn Év) leínÁsn

A doínén a sZámitógépeK l|(iszoIgá!óki azonos:tására szolgá|ó
névtartomány' Az internetfe csaiiakozo ossztss szárnitógépneK egyedi
azoBosítója. Ún. IP.címe v3n' ami |.}ason|ó a szemé\,i igazolvány
számunkhoz, A számíÍógépek kózottj i(cn]munikáció {adatátvilelj ezen
címek kdzÖlt zajlik A doménnevek va|óiában ezen nehezen
meg]egveznetÖ |P-címeket teszik konn.t.en megiegyezhetóvé. egyben
egyecjivé- A legÉlsóbb szinlÍi doménnevek - \'égződésuk a|ap]án _
alapvEtően kéi fiagy csoporlba oszthatök lemzetktjzi iödoÍnének és
nemzetl domének. A nem3etktzi Íödornének f-iop Level Dorrajn _
IeoÍelsc szintú tartománYj l(tjzé tanoz]l( Déldáu| a .com (kÉreskedelnli
teiétenvséget je|Ó|)' a iei lnálóZa|'ct _ létt'o.k.öt Je|o 1 vagy epp a crg
lszeEezet) kiteÍjesziésű dcÍnénVé3ZrjrjÉsek. A nemzeti doméneK
!égződÉsei e!]y-eqy ofszág nevébÓI kepzeit ÍoViditések' iaz lso 3166-1
szabvány Szerint), példáUl: 'hÜ - l.]aoraíorsZág' ai _ Ausztrla' .de -
NernElorszag' {r - FrancaoÍsz3E' ',c _ Ja?á" Á doneoeíÉI S!'ecia|is
aIkalnazások iDNs - névszeÍ\,erek) lanjak Számon és 5tn!észÉs
a|kalmáva! azcncsit'áN' cárcsilJák a l]czzá tar|ozó iF.cimre|
AmennylDen a don]én ÍnÓgön'Jl|ágná]óS laÍialcm Íhonlap) van, a
ooméntrEz tadozó' tárhel!'en-lÉvo ke'dolapot (inoex htmt vagv |ndex php s|b ] a szen'eÍ klszolgáló}a eil(u|dl a V{lagháló segiségéy.e' á
bongésZó sZárílcgéDÉre és a n5nIap r'e3]e|enIK a mon'to.on
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A taÍtor"ánlrnÉVek rendsleÍének ÍeIéijÍtesÉ hierarchlkus. \'ag]iis a nevek
rés:e' xczu Ég)esÉ\ a|á \'anna\ rende|ve a ne! inás lésZejneti. AZ
elemEket pontta| váiasztjuk el- A nevek a |8galacsonlabb szinltj eiemme|
kezdeldnek' an'}i a|á !an IÉndel!,e ez azt kcvetö elennnek, an]i aZ ót
kiveiÖnEk, és igy 1cvább' A tartcx]áni'né''' t!lajdonosa a hleraÍchiaLan ala
tartczó neveket sa]á1 hatásk0rÉben oszthaiJa Ki'

PéIda

JeIen eset}en ieoYÉn a pi|.a a en.wikipedia.org cir:

Az org a legfe|ső SZi..tü lancmány üL.), relv alá áha|ában
SzeTvezeiÉi( laígo!ui oÍganiZation) |egis21Íálják neVeiket'
Ez;|att a w|kip€diJ máSodlK sz:ntÜ laílcmány lsLo] heIyezxedik e
n]el-v á[a|ácan a iaÍion]ánynéV lu|ajdonosáre je:|en^lz.j (cégnér.
személynéV, teÍn]éknév' !écjegY sib-i. Ez jelen esetben a W!l(ipédia
Az.n az e|Őbb en']|itett ll.ixipedia org elá iailczó szánritógépet jelTl|
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Ta 11 o n á n V n e v e k íe/ep iié s e

va?Yls 2 .v,/iklpédIa SzÉ|]r'ezet egV 'Én nevÚ gepét ÉrnÉ( a rÉsznek iiÉhá: áZ S-] a á Íen{:11 lJ.Jf';k. a nErt á||cn.ásné'.
ihostname' hoslnÉ!)

hí.ndezen ta3ok e9YÜll (en'Vrjkipedia'(]|9 Íoínát)an) kiie]ö|Eek eg! Szár!.iogépet melyneí cilne ebbői a névbó| r:leghaiározhaió, és íg|, a
gépen levő szotgáltatásokat 

'génybe 
lehe! v€nni ipÉldá'Jj a Íalie elérnetÓ.'.lÉbszeÍveÍ1. aíJli a \rtiklpedia il.eglapck tarialmát szclgália|ja],
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