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2. fe|adat: Weblapkészítés Öss'esen: 50 pont

Chicagói sárga taxik2

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a John D. Hertz áItaI alapított Sárga taxi
tarsaság történetéről a feladatleírás és a minta szerint. A feladat megoldása során a következő
állományokatkellfelhasználnia: index.html, sLyIe.CSS/ cab. jpg, hertz' jps.

Feladatok:

1,. Nyissa meg at índex. html oldalt! Allítsa be az oldal nyelvét angolra és a kódolását

UTF-8-ra!
2. A böngésző címsorában megjelenő cím a,,Yellow Cab Company,'legyen!

3. A weboldalfejrészében helyezzetelhivatkozást a style. cSs stíluslapra!

4. Hozzon létre a taxí. css néven egy új állomány.t! A weboldal fejrészébenhelyezzen

el egy másik hivatkozást a taxí. css stíluslapra! Ahol a feladat másként nem kéri, a

forrnázási beállításokat a taxi . css stílusállomanyban heIyezze eI!

5. A weblap törzsében elhelyezkedő első keretet lássa el content azonosítójelölővel!

6. A content azonosítójú keretben alakítson ki a minta szerint első színtű címsort!

7. A címsor alatÍ.he|yezzenel egy vonalelemet!

8. A vonalat követően szurjabe a cab . j pg képet és lássa el right osztályjelölővel! Ha

a kép fölé visszük az egeret,vagy akép valamiért nem jeleníthető meg, akkor a ',Yellow
Cab Company'' szöveg jeIenjen meg!

9. John D. Hettz rrcve a wikipédiás linket kivéve mindenhol félkovér stílussal jelenjen

meg! F,d. aformézási beál1ítást a HTML oldalon is beállíthatja.

10. A bio osztáIyazonosítóval jeIzett keret elejére szur1a be a hert Z.)pq képállomán1't

és lássa ela lef t osztiiyazonosítóval!

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

12. Alakítsa át a weboldal aljántaláIhatő hivatkozásokat a minta szerint! A hivatkozandó

URL-ek megtalálhatóak a forrásban. oldja meg, hogy a hivatkozások új oldalon

nyíljanak meg!

A következőbeái|ításokat a taxi. css stíluslapon végezze!

13. Módosítsa a stílusbeállításokat a stíluslapon úgy, hogy a content azonosítójelölővel

ellatott keret háttérszíne g o 1 de n r o d színű legyen !

1.4. Módosítsa a stílusbeállításokat a stí1uslapon úgy, hogy a weboldal szélessége 960

képpont legyen, és a képemyő közepén helyezkedj en eI vízszintesen!

15. Módosítsa a stílusbeáilításokat a stíluslapon úgy, hogy a weboldal ba1 és jobb oldalán

10 képpont széles dupla vonalstílusu, arany (qo1d) színű keret legyen!

|6. Hozzon létre a stíluslapon elemkijelölőt és hozzá tatíoző jellemzot, amí az első szinttí

címsorokat középte igazítja és a betűstílusát kiskapitálisra áIlít1al

17. oldja meg új osztálykijelölő létrehozásávaI, hogy a right osztályjelölővel jelzett

elem(ek) jobbra lebegjenek, magasságuk 300 képpont legyen!
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18. oldja meg új osztálykijelölo létrehozásával, hogy a bío osztályjelölővel jelzett elem
balra lebegjen, szélessége 400 képpont legyen, továbbá 3 képpont vastag folyonos
sárga (yeJ.low) keret szegéIyezze, és a háttérszíne halványszürke legyen
(riqht gray)!

|9. Minden bekezdést fotmázzon sorkizárt fcrrmátumra!
20. oldja meg, hogy a s.zámozatlan felsorolás előtti utolsó bekezdés mellé ne tudjon

odalebegni a kép!

21'. oldja meg új elemkije|ölők létrehozásával, hogy az oldalon lévő link (hivatkozás) színe
normál és,,1átogatott'' állapotban sárga (yellow) 1egyen, ha a link folé visszük az
egérkurzort, akkor váltson pirosra (red)!

Minta

Crrrceco YELLow CÁB
Tbe )fellos Cab Cmpoli rc a eximfi compeqr in Chicw*o q-bich r-a fomded ia 1907 by
,fobn D,I{erf!-

In 1920 &e Ye1!o*- Cab h,íacrr&ctuiry c{@Per sre fmed lo mau&me tqicabs.

Duiag tle 191Üs md !92Üs úe cmtray ne ioclred it cmidwble illegal rctirity re1atirig
to aobstas ad ia pwtirular to the cbic€o oÜfrL Yellon. Cab qe ialtlved io a bittv dral4r
rcith Checter T*xi a tbe tioe c.üich led to a mber of shootiags. deatís ad firebombiags.

By 1925 the coapary- re a subsidiary of r&e 'Cbiago Yellos' Cab Coopm;-'. a public holdiag
coapay ni& staes equa.liy dir.ided omgEr 11ert, Pffielee ad a wall -ootp of otb<
iar.+tos' l{-tz sold the Eiow Có Malfirxring Cmpay to Gea<ai lr'Íotors ia 19fj. He
wld his reiniag iotaest ia óe Yelltm Cab Compaql io 1929" Yellov Cab Co. (of Chiego)
sa bou,sk by !!mis Markiq rlo Lad stablisled Cheks Cab Manufu*ring Cmpoy,
n'irh rbs Cbec&a Taq, a driro's coopuai-. e.

John D, Herfr n'c o Aserica
businesmao- úorouglbred
mcehorse oslel ud breder. ad

Bom Schador He April 10- 1879
Sztlabial4 Austria-Huaga:1.

Died Octobs f. i961
Chicago. ílliaois. Ü'S'

In 1929 he soid bis
shae of

Yeilow Cab to
colc&tÍate o! @ ÍEtal {laro Eelr Rat-a-Ca l-}jclr
íncidata11y stíl u*s a yellow 1ogo)' The sale s're 1mpted
by tÍe r-ioloce osxiated w,ith tte busiaess that mlmimted
in 1928 ia his aciog stabl* beiag destro1.ed io a 5200'ü00
fire-

Ye1lru Cab Co- o.c rcld agaia o 1996 to Pattoo Corigan,
l&o ia fum wld coatrolliag i{tÜest i! 2005 to Míchael
Lerüe' a úird-gavaúm taximb opoator &oo Nelv lbrk
Ci6' The Lerile/Corigm gror4l Írc a1so plrc}a+d t1re

CLec&a Tai Affiliaion il Chicago' to ÍeúiÉ fte t$!
compaies olce agaia Ia 201j, Yellon, Cab of Cbicago
fi1ed fol badmpicy. l.etloq. Catl Co erotually split íato
multr:ple cmpaies woss dre tatioo btming úe l.ellov.
Cab ome- !a Jau5' 2016. Sa Fmcipos Yellorr Cab
filed for batrpptcy pr**1ioa-

!a 192 j. Hm !rt1é the iol1oniag posrtiou:

. Pr*idqt of ',b.e lellor. Cab Conpoy

. Cbaimm Bwolne \!oto Fuei Compml-

. Clnimm Chic€o lt{oto Coach Compa1.

. Cbaima Fi&h .*"enw Coach Cnmpoy

. CbaimaNm. t-ok Trffiportatioa C@pey

. Cbaima Omibu Colpoatioo of America

. Cbaima Yellol. Sleerr-\ralre Engiae l\:orks

. Chaicsm Yellorr Truch ail Coach Maufactuing
Compal
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