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Alfa Bravo Charlie

A légiközlekedésben és a katonai távközlésben fontos az egyértelm ség, ezért alkották
meg az angol ábécére építve a bet zés szabványát. Készítsen egy ezt bemutató webhelyet
a rendelkezésre álló ,  és  állományok felhasználásával!
1. Az  állományt másolja  néven a megoldásállományait tartalmazó
könyvtárba!
2. Állítsa be a weblapon az alábbiakat:
a. A böngész keretén megjelen cím egyezzen meg az els bekezdés szövegével!
b. Az oldal háttérszíne LightSkyBlue (#87CEFA kódú szín), a szövegszín
DarkBlue (#00008B kódú szín) és a hivatkozások színe minden esetben
FireBrick (#B22222 kódú szín) legyen!
c. Az els bekezdés, azaz a cím, legyen egyes szint , középre igazított címsor stílusú!
d. A többi bekezdés legyen sorkizárt!
3. A szövegben szerepl összes ábécé szóra állítson be (összesen négy helyen!) hivatkozást, amely segítségével a kés bbiekben létrehozandó  lapra lehet ugrani!
4. Hozzon létre egy  állományt az  állományon alkalmazott lapbeállításokkal!
5. Az els bekezdés, azaz a cím, tartalmában és formátumában egyezzen meg
az  lapon található els bekezdéssel!
6. Hozzon létre egy 2 oszlopból és 1 sorból álló keret nélküli táblázatot! A táblázat szélességére állítson be 100%-os értéket!
7. A bal oldali cellában hozzon létre egy táblázatot a mintának megfelel en! Ennek szövege
az  állományban található. Az állományban a mintának megfelel elrendezésben
szóközzel tagoltan szerepelnek az adatok. A táblázatnak állítson be 2 pont vastagságú keretet! Ez a táblázat a másik táblázaton belül jobbra igazítva jelenjen meg! Ebben a táblázatban nem szükséges az oszlopszélességeket állítania.
8. A táblázat jobb oldali cellájába helyezze el balra igazítva a  képet!
9. A táblázat alá helyezze el a Vissza a szöveghez szöveget!
10. Erre a szövegre állítson be hivatkozást, amivel  lapra lehet visszaugrani!
15 pont
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Minta az Alfa Bravo Charlie feladathoz:

Forrás:
Kép: http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=38e6d1a8-d591-4a01-9b93e0115d0ce91e&v=1&b=4&t=kep&newnav=true&cid=acd35a88-d800-457c-90bb-023e7ac91367
Szöveg: http://hu.wikipedia.org/wiki/NATO_fonetikus_ábécé
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