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HTML-KOODIEN PERUSTEET
Huom! Tiedostojen nimissä vain tavallisia kirjaimia, ei esim. ä, ó, ? -kirjaimia.
Mielellään pienet kirjaimet, - tai _ viivoja voi käyttää mutta ei välilyöntejä.

1. HTML-DOKUMENTIN PERUSKOODIT

<X>   tekstiä  </X> alku- ja loppukoodien perusmuoto
koodit voi olla joko ISOLLA tai pienillä kirjaimilla

<HTML>...</HTML> dokumentin ensimmäinen ja viimeinen koodi

<HEAD>...</HEAD> dokumentin alkukoodit kuten <title> head-koodin sisällä

<TITLE>  </TITLE> tiedoston “bookmark”-otsikko

<BODY>...</BODY> varsinainen dokumenttiteksti “bodyn” sisällä
määrittää taustan sekä kirjainten ja linkkien värit

<BODY BGCOLOR=”#FFFFFF” BACKGROUND=”pics/tausta1.gif”
TEXT=”#000000"  LINK=”#1000A0"  VLINK=”#5E0000"  ALINK=”#1000A0">

BGCOLOR=”#nnnnnn” dokumentin taustaväri (heksa-desimaaleina)
BACKGROUND =”kuva” dokumentin taustakuvio, jpg- tai gif-kuva
TEXT=”#nnnnnn” tekstin väri
LINK=”#nnnnnn” linkin väri
VLINK=”#nnnnnn” vieraillun linkin väri
ALINK =”#nnnnnn”> aktiivisen linkinväri

1.1. RIVINVAIHDOT JA KAPPALEJAKO

<BR> rivinvaihto (RV), tyhjiä rivejä saadaan toistamalla <BR>-koodia

<P> kappalevaihto (= RV+RV),
loppukoodi </P> mahdollinen

<P ALIGN=CENTER> keskittää kappaleen tekstin
<P ALIGN=RIGHT> tasaa kappaleen oikeasta reunasta (vrt <CENTER>
<DIV ALIGN=RIGHT>

&nbsp; ylimääräinen välilyönti, isompi väli saadaan toistamalla koodia

<HR> horisontaali väliviiva,
lisäoptiot esim: <HR SIZE=2 WIDTH=90% ALIGN=LEFT>
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2. OTSIKOT, KIRJAINKOOT, FONTIT JA KOROSTUKSET

otsikot, kuusi tasoa H1-H6, H1 on suurin, koodi sisältää automaattisen kappalevaihdon

<H1>...</H1>     <H2>...</H2>    . . .    <H6> </H6>

tai vaihtoehtoisesti ilman kappalevaihtoa

<FONT SIZE=”n”>  </FONT>
esim <FONT SIZE=”2">  tekstiä </FONT>, <FONT SIZE=”+1">  tekstiä </FONT>

LIHAVOINTI: <STRONG>...</STRONG> tai <B>...</B>
KURSIIVI: <EM>...</EM> tai <I>...</I>
KESKITYS: <CENTER>...</CENTER>

FONTTITYYPPI: <FONT FACE=”Arial, Helvetica”>   </FONT>
TEKSTIN VÄRI: <FONT COLOR=”#00ffff”>...</FONT> wysiwyg: automaattinen

<SUP>  </SUP> superscript, teksti yläindexinä

<SUB>  </SUB> subscript, teksti alaindexinä
<BLINK>  </BLINK> vilkkuva teksti

2.1. TEKSTIN SISENNYS

<BLOCKQUOTE>
Sisennetty teksti alkaa … toistamalla<blockquote> - koodia
… ja lopulta se loppuu. voi sisentää reilummin

</BLOCKQUOTE>

VAIHTOEHTOISIA SISENNYKSIÄ / MUOTOILUJA

<DFN>  </DFN> definition, sana joka määritellään
<CITE>  </CITE> sisennetty tyyli lainauksille
<PRE>  </PRE> valmiiksi muotoiltu teksti

(courier-tyyppisenä fonttina)

2.2. ERIKOISMERKIT, SKANDIT

ä &auml; ö &ouml;
Ä &Auml; Ö &Ouml;

´ aksentit ó &oacute;
~ tilde ñ &ntilde;

< &lt; & &amp;
> &gt; “ &quot;

HUOM! wysiwyg-editorit kääntävät erikoismerkit automaattisesti html-koodiin
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3. LUETTELOT JA LISTAT

3.1. LAJITTELEMATON PERUSLISTA  (UNSORTED LIST)

KOODI ULKOASU

<UL>...
<LI>  kohde a · kohde a
<LI>  kohde b · kohde b

</UL>

3.2. JÄRJESTETTY / NUMEROITU LISTA  (ORDERED / NUMBERED LIST)

KOODI ULKOASU

<OL>...
<LI>  kohde a 1. kohde a
<LI>  kohde b 2. kohde b

</OL>

3.3. MENU-LISTA

KOODI ULKOASU

<MENU>...
<LI>  kohde a · kohde a
<LI>  kohde b · kohde b

</MENU>

<LI> koodissa loppukoodi </LI> mahdollinen,
<LI> -koodin perässä voi olla useita kappaleita <br> tai<p> -muotoilulla

3.4. MÄÄRITTELYLISTA  (DEFINITION LIST)

KOODI ULKOASU

<DL>
<DT>  Nimike a Nimike a

<DD>  Tekstiä Tekstikappale jossa käsitellään a
<DT>  Nimike b Nimike b

<DD>  Tekstiä Tekstikappale jossa käsitellään b
</DL>
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4. LINKIT

4.1. LINKKI HTML-TIEDOSTOON   (ABSOLUUTTINEN / SUHTEELLINEN)

<a  href=”tiedosto.html”> linkkisana</a>
<a  href=”hakemisto/tiedosto.html”>linkkisana</a>
<a  href=”http://..../hakemisto/alahakemisto/tiedosto.html”>linkkisana </a>
<a  href=”../alahakemisto/tiedosto.html”>linkkisana </a> Linkki hakemiston juureen

4.2. LINKKI WWW-OSOITTEESEEN

<a  href=” http://.....”> linkkisana</a>
esim. <a href=”http://www.helsinki.fi”>Helsingin yliopisto</a>

4.3. MUITA LINKKITYYPPEJÄ

gopher-linkki <a  href=”gopher://gopher.helsinki.fi”>linkkisana</a>

telnet-linkki <a  href=”telnet://hyk.helsinki.fi.....”>linkkisana</a>

news-linkki <a  href=”news:soc.culture.xxx”>soc.culture.xxx</a>

email-linkki <a  href=”mailto:n.n@x.x”>n.n@x.x</a>

4.4. ANKKURILINKKI

Linkki kohdasta A kohtaan B saman dokumentin sisällä

kohtaan A: <a  href=”# linkit”> linkkisana</a>
kohtaan B: <a  name=” linkit”> </a>

Linkki dokumentista A tiettyyn kohtaan dokumentissa B

A:ssa<a  href=” http::// ... /documentB.html#yhteystieto”>linkkisana</a>
B:ssä<a  name=” yhteystieto “> </a>

4.5. LINKKIEN LISÄMÄÄREITÄ

Seuraavia lisämääreitä voi tarvita esim. kehyksiin (frames) perustuvilla sivuilla:

TARGET=”_top” avaa linkin kokonaisessa selainikkunassa
TARGET=”_new” avaa linkin uudessa selainikkunassa
TARGET=”_ nnnnn” avaa linkin toisessa kehysikkunassa (frame), esim.

menuvalikossa oleva linkki avautuu viereisessä kehyksessä
<BASE TARGET=” nn”> linkkien avautumistavan perusmääritys dokumentin <head>-

koodin sisällä, Esim. <BASE TARGET=”_top”> avaa sivun
kaikki linkit suoraan kokonaisessa selainikkunassa

TARGET=”_self” avaa linkin samassa kehyksessä (ohi <base target> -käskyn)
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5. KUVAT JA LINKIT KUVIIN

kuvien yleiset formaatit: picture.gif  tai picture.jpg

5.1. KUVAN SIJOITUS DOKUMENTTIIN

<IMG SRC=” image_URL”> image_URL  =  kuvan www-osoite
<img src=” omakuva.gif”>
<img src=” http:// ...     /pics/logo.jpg”>

Linkki kuvaan (joka kokonaisuudessaan eri paikassa)

sanalinkki: <a  href=” http:// ... /kartta.gif”> katso kartasta</a>
kuvalinkki: <a  href=” http:// ... /isokuva.jpg><img src=” pienikuva.jpg”></a>

5.2. KUVIEN LISÄMÄÄREITÄ

WIDTH=”n” kuvan leveys, pikseleissä tai prosentteina
HEIGHT=”n” kuvan korkeus, pikseleissä tai prosentteina

<IMG SRC=”image.gif” WIDTH=”220" HEIGHT=”115">
<IMG SRC=”image.gif” WIDTH=”90%” HEIGHT=”90%”>

BORDER=”n” kuvan marginaalireunus, pikseleissä
HSPACE=”n” tyhjä tila kuvan vasemmalla ja oikealla puolelle
VSPACE=”n” tyhjä tila kuvan ylä- ja alapuolella (pikseleissä)

ALT=”” ei-graafisessa selaimessa (unix/lynxi)
ei näy tällöin [IMAGE] -koodia

<img src=”kuva.gif” ALT=””> kuvan kohdalla ei näy mitään
<img src=”kuva.gif” ALT=”**”> kuvan kohdalla näkyy  **

5.3. KUVAN ASEMOINTI SUHTEESSA TEKSTIIN

<IMG ALIGN=top SRC=”image.gif”> teksti oikealle kuvan ylälaitaan
<IMG ALIGN=middle SRC=”image.gif”> teksti oikealle kuvan keskelle

kuva vasemmalla, teksti kuvan oikealle puolelle
<img src=”jokukuva.jpg” border=1 hspace=10 align=left>

Kuvan asemoinnin lopetus
<BR CLEAR=LEFT> koodi kuvan vieressä olevan tekstikappaleen

perään >> normaali teksti vasemmasta reunasta
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5.4. ASEMOINTIKOODIT  (KUVAT, TAULUKOT JA KEHYKSET)

Seuraavia koodeja voidaan käyttää mm. kuvien asemoinnissa suhteessa tekstiin sekä
taulukkojen, taulukkosolujen sekä kehysten (frames) asemointimäärittelyissä

BORDER=” n” kuvan / taulukkosolun rajaviivan leveys pikseleissä

MARGIN=” n” marginaaliväli pikseileissä, käyt. lähinnä kehyksissä

ALIGN=” n” kuvan / taulukkosolun sisällön asemointi sivusuunnassa
n= LEFT / RIGHT / CENTER

VALIGN=” n” kuvan / taulukkosolun sisällön asemointi pystysuunnassa
n= TOP / MIDDLE / BOTTOM

CENTER kuvan / taulukkosolun sisällön keskitys (~ align=”center”)

WIDTH=” n” kuvan / taulukon / taulukkosolun leveys,
pikseleissä tai prosentteina

HEIGHT=” n” kuvan / taulukon / taulukkosolun korkeus,
pikseleissä tai prosentteina

5.5. KUVAKARTTA (IMAGE MAP)

WWW-sivuille voi sijoittaa myös kuvia tai karttoja, jotka sisältävät linkkejä. Käytettävän kuvan
“päälle” laaditaan grafiikkaohjelmilla tai muilla erityisohjelmalla (esim. MapEdit, HotSpot)
tietynlainen linkkikoordinaatisto, jonka perusteella www-selain tulkitsee kuvaan sijoitetut linkit.
Linkkialue voi olla joko suorakaide, ympyrä, soikio tai vapaamuotoinen kuvio.

Alla HotSpot-ohjelmalla tehty kuvakartta, jossa ensiksi kuvatiedosto <IMG SRC…> ja sen
jälkeen linkit ja koordinaatit sisältävä koodisto <MAP NAME=”n”…>   …. </MAP>

<IMG SRC=” pics/regionmap_1.jpg” BORDER=1 USEMAP=”#regionmap_1" height=250
width=400>
<MAP NAME=” regionmap_1">
<AREA SHAPE= ”RECT” ALT=”North American Studies” COORDS=” 16,43,122,106"
HREF=”pam/indexpam.html” TARGET=””>
<AREA SHAPE=” RECT” ALT=”Latin American Studies” COORDS=”21,113,155,226"
HREF=”lam/indexlam.html” TARGET=””>
<AREA SHAPE=” RECT” ALT=”Russian and East European Studies”
COORDS=”213,66,342,109" HREF=”vie/indexvie.html” TARGET=””>
<AREA SHAPE=” RECT” ALT=”Nordic Studies” COORDS=”184,31,243,58" HREF=”nor/
indexnor.html” TARGET=””>
<AREA SHAPE=”DEFAULT” NOHREF>
</MAP>

<http://www.helsinki.fi/hum/renvall/mainpage.html>
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6. TAULUKOT (TABLES)

<TABLE>   </TABLE> taulukon alkukoodi ja taulukon loppukoodi
<TR>    </TR> vaakasuora sarakejako (table row), alku- ja loppukoodi
<TD>    </TD> pystysuora sarakejako (table column), alku- ja loppukoodi

6.1. LISÄMÄÄREITÄ

<TABLE BORDER="1" WIDTH="300" CELLPADDING="3" CELLSPACING="5">
<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
<TD NOWRAP WIDTH=100>   Tekstiä...   </TD>
<TD WIDTH=200>    Tekstiä, kuvaa ....   </TD>
</TR></TABLE>

BORDER=”n” taulukon reunuksen leveys pikseleissä
WIDTH=”n” taulukon tai solun leveys pikseleissa tai prosenteissa

CELLSPACING Taulukon solujen välinen marginaali, pikseleissä
CELLPADDING Taulukon solujen sisäinen marginaali, pikseleissä

NOWRAP pitää taulukon solun leveyden kiinteänä, pikseleissä
ROWSPAN=”n” tekee “otsikkosolusta” n:n solun korkuisen
COLSPAN =”n” tekee “otsikkosolusta” n:n solun levyisen

<TABLE>
<TR>
<TD>
ruutu 1
</TD>

<TD>
ruutu 2
</TD>

</TR> <TR>  (vaakajako)

<TD>
ruutu 3
</TD>

<TD>
ruutu 4
</TD>

</TR>
</TABLE>

RUUTU 1 RUUTU 2

RUUTU 3 RUUTU 4
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7. KEHYKSET (FRAMES)

Kehyksillä kuvaruutu voidaan jakaa useaan erilliseen osaan, perustiedosto:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE >  </TITLE>
</HEAD

<FRAMESET>
Kehysrakenteen määrittelyt (ks. alla)

</FRAMESET>

<NOFRAMES>
Vaihtoehtoinen sivu selainohjelmille, jotta eivät näytä kehyksiä

</NOFRAMES>

</HTML>

7.1. FRAMESET -MUOTOILU

<FRAMESET COLS=” 25%,75%” BORDER=” 0">

<FRAME SRC=” menu.html” NAME=” menuvalikko” MARGINWIDTH=” 5"
MARGINHEIGHT=” 5" SCROLLING=” no”>
<FRAME SRC=” etusivu.html” NAME=” tekstiosa” MARGINWIDTH=” 5"
MARGINHEIGHT=” 5" SCROLLING=” auto”>

</FRAMESET>

FRAMESET kehysten määrittelykoodi
NOFRAMES vaihtoehtoinen näyttö selaimille jotka eivät lue kehyksiä

COLS=” n,n” kehyksen leveys pikseleissä / prosenteissa, * = avoin
ROWS=” n,n” kehyksen korkeus pikseleissä / prosenteissa, * = avoin

NAME=” nnn” kehyksen sisäinen nimi, tarvitaan linkkien toiminnassa

FRAMEBORDER=” n” kehysten välinen rajapalkki: yes / no  ( tai 0 / 1 )
FRAMESPACING=” n” kehysten sisämarginaali, pikseleissä

MARGINWIDTH=” n” kehyksen vasen ja oikea marginaali pikseleissä
MARGINHEIGHT=” n” kehyksen ylä- ja alamarginaali pikseleissä

SCROLLING=” nnn” vierityspalkin näkyminen yes / no / auto
NORESIZE kehyksen koko ja asettelu kiinteä
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8. LOMAKKEET (FORMS)

<FORM>...</FORM> lomakkeen alku- ja loppukoodit

<FORM METHOD=”POST” ACTION=”http://www.palvelin.fi/cgi-bin/ohjelma”>
<FORM METHOD=”GET” ACTION=”http://www.palvelin.fi/cgi-bin/ohjelma”>

Yleisin lomake on ns. postitettava lomake:

<FORM METHOD=”POST” ACTION=” http://www.kaapeli.fi/cgi-bin/postitalomake”>
<INPUT TYPE=”hidden” VALUE=” kepa@kepa.fi” NAME=”RECIPIENT”
CHECKED=”true”>
<INPUT TYPE=”hidden” VALUE=” Julkaisutilaus” NAME=”SUBJECT”
CHECKED=”true”>

8.1. KENTTIEN MÄÄRITTELY

<INPUT TYPE=” tyyppi” NAME=” nimi” VALUE=” arvo” SIZE=” n” MAXLENGTH=” n”>

NAME=”nnn” Tekstilaatikon symbolinen nimi lomakeohjelmaa varten

VALUE=”nnn ” Tekstilaatikon oletusarvoinen sisältö

SIZE=”n ” Ruudullä näkyvän tekstilaatikon koko merkkeinä

MAXLENGTH=”n ” Ruutuun syötettävän tekstin maksimipituus

TYPE=”hidden” Piilokenttä, jota ei näytetä lomakkeen käyttäjälle. Piilokentällä
voidaan välittää lomakkeen mukana tietoa lomaketta käsitte-
levälle ohjelmalle ilman että käyttäjän tarvitsee nähdä tietoa.

TYPE=”text” Tekstikenttä, johon kirjoitetaan tekstiä.

TYPE=”radio ” Valintanappuloita, joista vain yksi kerrallaan on valittuna.
VALUE kertoo mikä valinta oli aktiivinen kun lomake oli valmis.
NAME kertoo mihin valintaryhmään nappula kuuluu.
Lisämääre CHECKED esivalitsee vaihtoehdon.

TYPE=”checkbox” Ruksattava ruutu, joka voi olla päällä tai pois. Koska kukin kenttä
voi olla valittuna tai ei, pitää kullakin olla oma nimensä. VALUE
kertoo minkä arvon kenttä saa jos se on valittuna (muuten arvo
on “ON”). Lisämääre CHECKED esivalitsee ruudun.

TYPE=”submit” Painike, jolla lomakkeen tulokset lähetetään ACTION-kohdassa
kerrotulle ohjelmalle. VALUE kertoo mitä painikkeessa lukee.
<INPUT TYPE=”submit” VALUE=” Lähetä lomake”>

TYPE=”reset” Painike, joka tyhjentää kentät oletusasetuksiin.
<INPUT TYPE=”reset” VALUE=” Tyhjennä lomake”>

TYPE=”image” Tekee lomakkeen lähetyspainikkeen haluamastasi kuvasta.
Esim. <INPUT TYPE=image SRC=kuva.gif VALUE=”Lähetä”>
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TYPE=”password” Tekstikenttä, johon kirjoittava teksti ei näy ruudulla, mutta ei
sinänsä ole tietoturvallinen

TYPE=”file” Kenttä, joka mahdollistaa tiedostojen liittämisen lomakkeeseen.

8.2. VALINTAPAINIKKEET (RADIOBUTTON / CHECKBOX)

RADIO-PAINIKKEET : voidaan valita vain yksivaihtoehto, NAME sama joka kohdassa

<INPUT TYPE=”radio” NAME=” nimi” VALUE=” oletusarvo”>

<INPUT TYPE=”radio” NAME=”tilaustyyppi” VALUE=”Normaalitilaus 120 mk”>
<INPUT TYPE=”radio” NAME=”tilaustyyppi” VALUE=”Opiskelijatilaus 90 mk”>
<INPUT TYPE=”radio” NAME=”tilaustyyppi” VALUE=”Jäsentilaus 60 mk” CHECKED>

CHECKBOX-PAINIKKEET : voidaan valita useampi vaihtoehto, NAME eri joka kohdassa

<INPUT TYPE=”checkbox” NAME=” nimi” VALUE=” oletusarvo”>

<INPUT TYPE=”checkbox” NAME=”tilaus” VALUE=”Jäsenlehti 45 mk”>
<INPUT TYPE=”checkbox” NAME=”tilaus” VALUE=”Kalenteri 25 mk”>
<INPUT TYPE=”checkbox” NAME=”tilaus” VALUE=”Muistikirja 30 mk”>

VALUE -kentän voi jättää pois, ja siirtää “arvon” NAME-kenttään, tällöin ruksatussa
vaihtoehto näkyy esim. seuraavasti “ Muistikirja=ON “

8.3. VALINTALISTAT

<SELECT NAME=” nimi”>
<OPTION> Normaalitilaus 120 mk
<OPTION> Opiskelijatilaus 90 mk
<OPTION SELECTED> Jäsentilaus 60 mk

</SELECT>

<SELECT NAME=”hedelmä” SIZE=”5" MULTIPLE>.
MULTIPLE mahdollistaa useamman kohdan valitsemisen kerrallaan
SIZE=”x” tekee selauslistan jossa on kerrallaan näkyvissä x kohtaa
SELECTED esivalitsee halutun vaihtoehdon OPTION-koodissa
<OPTION VALUE=”n”> Vastaanottaja näkee eri tekstin kuin lähettäjä

8.4. TEKSTILAATIKOT

<TEXTAREA NAME=” nimi” ROWS=” rivit” COLS=” sarakkeet” WRAP=” auto”>
Tässä voi antaa tekstin oletusarvon
</TEXTAREA>

WRAP=”auto” automaattinen rivinvaihto (on / off / auto / virtual / physical)
lomakkeen loppuun voi liittää seuraavantyyppisen lopputervehdyksen
<INPUT TYPE=”hidden” NAME=”SENTTEXT” CHECKED VALUE=”Kiitos!”>
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9. TYYLITIEDOSTOT (CASCADING STYLE SHEETS, CSS)

9.1. SIJAINTI KOODIEN SISÄLLÄ

<P STYLE=”margin-left: 20px”>  tai  <H1 style=”font: bold 18pt/18pt helvetica,arial”>

9.2. SIJAINTI HTML-DOKUMENTISSA

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<STYLE>
BODY {BACKGROUND-COLOR:# FFFFC5}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
JNE….

9.3. SIJAINTI ERILLISESSÄ CSS-TIEDOSTOSSA

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<LINK rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”tiedosto.css”>
</HEAD>
<BODY>
JNE….

9.4. ESIMERKKI CSS-TIEDOSTOSTA

BODY { background-color: #ffffc5; color: black; font: normal 10pt arial,helvetica,sans-serif;
margin-right: 20; margin-left: 10; }

P { margin-left: 20px; font: normal 10pt/12pt arial,helvetica,sans-serif }

A { font: bold 10pt/12pt arial,helvetica,sans-serif; text-decoration: none; }
A:link { color: #000080 }
A:visited { color: #990000 }

B { font-weight: bold }

OL { font: italic 10pt/14pt arial,helvetica; text-align: left }
UL { font: 10pt/14pt arial,helvetica; text-align: left }

H1 { font: bold 18pt/18pt tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif }
H2 { font: bold 14pt/14pt tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif }
H3 { font: bold 12pt/12pt tahoma,tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif }
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Ominaisuus Selitys Arvot Esimerkki
font-size Asettaa tekstin koon. pisteitä (pt) {font-size: 12pt}

tuumia (in)
senttejä (cm)
pikseleitä (px)
prosentteja (%)

font-family Asettaa käytettävän fontin. fontin nimi {font-family: courier}

font-weight Asettaa fontin vahvuuden. extra-light {font-weight: bold}
light
demi-light
medium
demi-bold
bold
extra-bold

font-style Kursivoi tekstin. normal {font-style: italic}
italic

line-height Asettaa rivien korkeuden. pisteitä (pt) {line-height: 24pt}
tuumia (in)
senttejä (cm)
pikseleitä (px)
prosentteja (%)

color Asettaa tekstin  värin. Värin nimi {color: blue}
RGB arvo

text-decoration Alleviivaa tai none {text-decoration: underline}
   korostaa tekstin. underline

italic
line-through

margin-left Asettaa marginaalin pisteitä (pt) {margin-left: 1in}
   vasempaan laitaan. tuumia (in)

senttejä (cm)
pikseleitä (px)*

margin-right Asettaa marginaalin - “ - (ks. yllä) {margin-right: 1in}
   oikeaan laitaan.

margin-top Asettaa marginaalin ylös - “ - (ks. yllä) {margin-top: -20px}
margin-bottom    tai alas

text-align Asettaa tekstin tasauksen. left {text-align: right}
center
right

text-indent Asettaa etäisyyden pisteitä (pt) {text-indent: 0.5in}
   vasemm. marginaalista. tuumia (in)

senttejä (cm)
pikseleitä (px)*

background Asettaa taustavärit tai kuvat. URL, {background: #33CC00}
värin nimi
RGB arvo

Taulukko: Ville Laitilan Startti-opas, http://www.saunalahti.fi/~vlaitila/
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10. HTML-OPPAAT JA MUU LISÄAINEISTO

10.1. HTML-EDITOINTI: OPASKIRJOJA

Tero Linjama: Kotisivun tekeminen  (Quick-sarja)
Teknolit 1999. 64 sivua, hinta noin 70 mk
Tiivis perusopas

Malmirae - Linjama - Sirola - Veistola: Kotisivun tekeminen
Teknolit 1998, 149 sivua. hinta noin 160 mk
Edellistä laajempi perusopas, painottuu Front Page -ohjelman käyttöön

Tero Linjama: HTML 4
Teknolit 1998, 446 sivua + CD-ROM.

Juha Peltomäki: WWW-ohjelmointi
Teknolit 1998, 722 sivua + CD-ROM-levyke. Hinta noin 285 mk

Laura Lemay: Opeta itsellesi WWW-julkaiseminen HTML 4
Suomen atk-kustannus 1998, 618 sivua + CD-ROM.
Alkuteos: Teach yourself web publishing with HTML 4

Lee Anne Phillips: HTML ohjelmoijan käsikirja
IT Press 1999, 688 sivua + CD-ROM
Alkuteos: Using HTML 4, fourth edition

Raymond Pirouz: HTML expert
IT Press 1999, 284 sivua.
Alkuteos: HTML web magic

HTML: The Complete Reference . Second edition.
Osborne / McGraw-Hill 1999. 1130 sivua, hinta noin 660 mk
Massiivinen hakuteos

10.2. HTML-EDITOINTI: VERKKO-OPPAITA

Jukka Packalen: Johdatus HTML-kieleen
Yksi ensimmäisiä suomalaisia html-oppaita
http://www.helsinki.fi/ohjeet/wwwopas/html-opas.html

Startti - Suomalainen palvelu webbisivuntekijöille
Monipuolinen opas ja runsaasti linkkejä
http://www.saunalahti.fi/~vlaitila/

Makupalat: linkkejä kotisivun ja www-julkaisun laatimiseen
http://www.makupalat.fi/kotisivu.htm

Sonera Plaza Haku - Linkkihakemisto - Kotisivujen teko
http://search.fi.soneraplaza.net/dir/Tietokoneet_ja_Internet/Internet/
Kotisivujen_teko/
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Jukka Korpela: Getting Started with HTML
http://www.hut.fi/u/jkorpela/html-primer.html (huom! osoite vaihtumassa)

NCSA Beginner’s Guide to HTML  (html-oppaiden klassikko)
http://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/
tai http://www.ncsa.uiuc.edu//General/Internet/WWW/HTMLPrimerPDF.pdf

W3C - The World Wide Web Consortium  (viralliset html-standardit)
http://www.w3.org/

Dave Raggett’s Introduction to HTML
http://www.w3.org/MarkUp/Guide/

Cascading Style Sheets (CSS)
http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Style.html
http://www.w3.org/Style/

NETSCAPE: HTML Tag Reference
http://developer.netscape.com/docs/manuals/htmlguid/index.htm

YAHOO http://www.yahoo.com/
http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/
http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Data_Formats/HTML/

10.2. EDITOINTIOHJELMAT JA MUUT APUOHJELMAT

TUCOWS http://tucows.eunet.fi
http://tucows.eunet.fi/window95.html

kategoriat: “Browsers and Accessories”, IE, Netscape ym.
“HTML Tools”: Advanced / Beginner / Text
“Multimedia Tools / Image Editors”: mm. PaintShop Pro
“Network Tools / FTP and Archie”: mm. WS_FTP LE

W3 Web Authoring Tools  http://www.w3.org/WAI/AU/tools

YAHOO http://www.yahoo.com/
http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/
http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Software/Internet/
World_Wide_Web/

10.3. GRAFIIKKA-ARKISTOT  (TAUSTAT, PAINIKKEET, YM.)

Huom! Tarkista voiko grafiikka-aineistoja käyttää vapaasti vai ei!

YAHOO http://dir.yahoo.com/Arts/Design_Arts/Graphic_Design/
Web_Page_Design_and_Layout/Graphics/
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11. LISÄVINKKEJÄ

11.1. META-KOODIT  (HEAD-KOODIN SISÄLLÄ)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME=”author” CONTENT=” Juuso Koponen/Tsiklon Design”>
<META NAME=”description” CONTENT =”Kehitysyhteisty&ouml;n palvelukeskus -

Service Centre for Development Cooperation, Finland”>
<META NAME=”keywords” CONTENT =”kepa, iggri, jubilee, kehitysmaat,

maailma kyl&auml;ss&auml;, kolmannen maailman yhteys, kumppani, co,
kehitysyhteisty&ouml;, kehitysyhteisty&ouml;n palvelukeskus, globalisaatio, develop-
ment, development aid, kehitysapu, service centre for development cooperation, third
world connection, world village”>

<TITLE>Kehitysyhteisty&ouml;n palvelukeskus KEPA</TITLE>
</HEAD>

<META NAME=”description” CONTENT =”nnn…”>
Näyttää hakuohjelmien tuloksissa informatiivisemman tekstin kuin sivulla muuten näkyisi.
Esim. järjestön nimi suomeksi ja englanniksi.

<META NAME=”keywords” CONTENT =”nnn…”>
Hakuohjelmia varten keskeisille sivulle voi sijoittaa avainsanoja

<META NAME=”author” CONTENT=” nnn”>
Eräiden ohjelmien automaattinen tieto dokumentin tekijästä. Ei käytännön merkitystä.

11.1. “KOMMENTTI-KOODI”   !

Dokumentin sisään voi laittaa tekstikommentteja, jotka näkyvät editoitaessa, mutta eivät
dokumenttia www-selaimella katsottaessa.

<! —————————————————>
<! Tarkista alla olevat linkit>

! -merkin avulla voi eliminoida tietyn html-koodin toiminnan, sijoittamalla ! -merkki koodin
alkuun esim. testailtaessa editoivan tiedoston ulkoasua.

<!body bgcolor=”#ADEAEA” text=”#000000" link=”#0000EE” vlink=”#990000"
alink=”#FF0000" background=”pics/tausta.gif”>
<body bgcolor=”#ADEAEA” text=”#000000" link=”#0000EE” vlink=”#0000EE “
alink=”#0000EE “>

Tällöin www-selain lukee vain jälkimmäisen body-määrittelyn.
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