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Az xhtml kisebb hangsúlyt kap:

• 1 el®adás

• 1 opcionális gyakorlat (az anyagot el®re feltesszük a wiki-re)

• 1 házi feladat

• ZH-n kérdések (lesz hozzá segédanyag)
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EXtensible HyperText Markup Language

• Célja, hogy lecserélje a HTML-t (majdnem megegyezik a

HTML 4.01-es szabványával)

• A HTML-nél sokkal szigorúbb és tisztább.
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• A mai böngész®k támogatják.

• Vannak bizonyos problémák (application/xhtml+xml módban

kellene használni, de úgy az Internet Explorer nem jeleníti meg

az oldalt, bizonyos nehézségek a JavaScript használatánál,

stb.), de a célnak megfelel és kell®képpen szigorú nyelv.
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Példa

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="hu"
lang="hu">
<head>
<title>Próba oldal</title>
</head>
<body>
<p>
Ez egy bekezdés. <br/> Új sort kezdtünk.
</p>
</body>

</html>
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• helyes:
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• A paramétereket idéz®jelbe kell tenni:

<table width=�100%�>...</table>
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Általános tudnivalók

Ha több üres helyet hagyunk ki vagy új sort kezdünk, az nem

látszódik a megjelenítésnél.

A pre környezetben számít az üres hely és az új sor:

<pre>Ez
a szöveg

így fog megjelenni.<pre/>

Kommenteket a

<!- - jelek között - -!> írhatunk.
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