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1. Az SGML nyelv  

A SGML egy mesterséges nyelv, azon belül is egy dokumentumleíró nyelv. Nem egy 

konkrét nyelv, csak általános ajánlásokat tartalmaz, hogyan is kellene leírni egy 

dokumentumot. A nyelv '70-es – 80-as években alakul ki az IBM GML nyelve alapján. 1986-

ban lett ISO szabvány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az SGML a Standard Generalized Markup Language betűszavai, melyet Általános 

Szabványos Kijelölőnyelvként fordítunk. Általános célú leíró nyelv, speciális célú leíró 

nyelvek létrehozására.  

Az SGML egyes elemeit úgynevezett címkék testesítik meg. Gyakran használják az angol 

megfelelője után tagnek (ejsd: teg). A dokumentum tartalmát ilyen címkék közzé zárjuk. A 

címkének tetszőlegesen választhatunk nevet.  

Például a járművekről szóló dokumentumok tartalmát a jármű nevű címke közzé zárjuk. 

Hogy a címkét jól elkülönítsük a tartalomtól ezért „<” és a „>” karakterek közzé írjuk. A 

dokumentum végén szereplő címkét is szeretnénk megkülönböztetni a dokumentum elején 

találhatótól, ezért egy címke neve elé egy „/” jelet teszünk. Ezek után ha a dokumentum a 

„kék Opel” szöveget tartalmazza akkor a dokumentum így néz ki:  

 

<jármű> 

     kék 
Opel 

</jármű> 

 

A címkéken belül újabb címkék határozhatók meg. Szeretnénk például ha a jármű színe és 

gyártmánya jól elkülöníthető legyen: 

 

 

 

1. rajz: A nyelvek 



 

 

<jármű> 

     <szín> 

 kék 

     </szín> 

     
<gyártmány> 

 Opel 

     
</gyártmány> 

</jármű> 

 

A típus meghatározását szeretnénk tovább finomítani. Ezt megtehetjük újabb címkék 

létrehozásával, vagy egy újabb módszer bevezetésével, mégpedig tulajdonságok 

megadásával. Idegen szóval attribútum.  

A gyártmány mellett szeretnénk megadni a jármű típusát. A gyártmány név után leírom az új 

tulajdonság nevét, majd egyenlőség jel után megadom annak értékét. Az eddigiek ismeretében 

a járművekről szóló dokumentum így nézhet ki SGML ajánlás alapján: 

 

<jármű> 

 <szín> 

  kék 

 </szín> 

 <gyártmány 
típus=”corsa”> 

  Opel 

 </gyártmány> 

</jármű> 

 

 

 

 

 

 

 



2. A hiperszöveg 

Mit jelenthet esetünkben a hiper szó? A folytonos ellentéteként használjuk. Ebből kiindulva 

olyan szövegről van szó amely nem folytonos. Néhol megszakíthatjuk és más helyen 

folytathatjuk. Vagyis a szöveg egy bizonyos pontjáról egy másik szövegre hivatkozunk, 

ugrunk. Úgy is mondhatjuk hiper ugrást hajtunk végre a szövegben. Tehát a két szöveg 

között kapcsolat van.  

Így hiperszövegről beszélünk, angolul: hypertext. Jogosan kérdezhetjük, hogy akkor a 

tartalomjegyzék, vagy egy lábjegyzet is hiperszöveg? A válasz nem. A hiperszöveg a szöveg 

és a hozzá tartozó megjelenítő rendszer együtt. 

Vannevar Bush 1945-ben tervezett egy Memex nevű elektromechanikus HyperText gépet. 

A gép célja egy személyi nyilvántartó rendszer tervezése, amit persze sosem épített meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ted Nelson 8 évesen hallgatta először Busht és a Xanadu-projekt keretein belül elkezdte 

Hypertext rendszerét építeni. Nelson Xanadu-projekt 1960-as évektől 30 évig működött 

egyre több programozó bevonásával. 1995-ben azonban a támogatok végleg elfogytak.  

A fejlesztők szerint még 6 hónap kellett volna a befejezéshez. Időközben megjelent az 

Internet, amely részben megvalósítja Xanadu projektet. Az Internet annyival kevesebb, hogy 

mindenki csak a saját dokumentumait módosíthatja, ellentétben a Ted Nelson célkitűzéseivel. 

 

2. rajz: Memex 



3. A HTML 

Az Internet 1983-as hadászati szegmens leválasztásával a nyilvánosság számára is 

hozzáférhetővé vált. Abban az időben azonban még nem létezett rajta a Hyperszöveg, azaz 

a Web. Az Internetre az első hyperszöveges rendszert Sir Timothy John, más néven Tim 

Berners-Lee fejlesztette.  

Az Internet addigi legnépszerűbb felhasználása az elektronikus levelezés. Tim Berners-Lee 

egy nyelvet hozott létre amivel leírható egy weboldal, amely hyperszöveget és képeket 

tartalmaz. A nyelv neve lett a HTML.  

A HTML a HyperText Markup Language betűszavai, magyarul Hyper Szöveg Készítő Nyelv. 

A nyelv első leírását a 1991-ben tette közzé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HTML kifejezetten az Internetre készült, vagyis speciális célú leíró nyelv, amely általános 

célú SGML leíró nyelv alapján készült. A HTML nyelven létrehozott, egymással 

kapcsolatban álló weboldalak hálózatát nevezzük World Wide Web-nek, röviden: Web. Ne 

felejtsük el hogy ez nem egyenlő az Internettel! Ez az Internetnek csak egyetlen egy 

protokollja.  

Egy HTML dokumentum három részre osztható. 

 dokumentum típus definíció 

 HTML fejléc <head> 

 HTML törzs <body> 

A dokumentum típus definíció a HTML dokumentum első sora. Leírja az alkalmazott 

dokumentum típusát, a HTML verzióját.  

Pl.:  

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

 

 

ábra 1: HTM és az SGML kapcsolata 



A HTML fejléc tartalma egy weblapon nem jelenik meg a böngészőben. Technikai 

információkat és a dokumentummal kapcsolatos további információkat tartalmaz. Tehát 

ezeket az átlag felhasználó nem látja. Pl.: 

 <head> 

      <title>Az oldal címe</title> 

      <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=iso-

8859-2"> 

      [esetleges további fejléc-információk] 

</head> 

 

A HTML törzsrész tartalmazza a megjelenítendő szövegeket, képeket.  

Pl.: 

   <body> 

      <p> első bekezdés </p> 

      <p> második bekezdés </p> 

    </body> 

A dokumentum fej és törzs részét a <html> címkék közzé zárjuk. Ezek után egy teljes HTML 

dokumentum így nézhet ki: 

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

 <html> 

    <head> 

      <title>Az oldal címe</title> 

      <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=iso-

8859-2"> 

   

    </head> 

   <body> 

      <p> első bekezdés </p> 

      <p> második bekezdés </p> 

    </body> 

</html> 

  



4. WORLD WIDE WEB Szövetség 

Tim Berners-Lee nemcsak a HTML-t alkotta meg, hanem az azt kiszolgáló úgynevezett 

szerver és asztali számítógép közötti kommunikációs szabályokat, azaz protokollokat. 

Később Tim Berners-Lee létrehozott egy szövetséget a World Wide Weeb Szövetséget, 

angolul World Wide Web Consorcium.  

A Consorcium idegen szóval is szokás magyarosítani: konzorcium. A szövetséget a 

Massachusetts Műszaki Egyetemen (angolul Massachusetts Institute of Technology, röviden: 

MIT [em-áj-ti]) hozta létre. Célja a World Wide Webre nyílt szabványok és szoftverek 

alkotása. Ma a Konzorciumot az MIT (Amerikai Egyesült Államok), az ERCIM 

(Franciaország) és a Keio University (Japán) közösen irányítja.  

Az MTA SZTAKI (magyar) 1995 óta tagja a Konzorciumnak. A W3C itt nyitotta meg első 

kelet-közép-európai irodáját, a W3C Magyar Irodát. Azóta csatlakozott magyar intézmények a 

KOPINT-DATORG Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.  

A konzorciumot gyakran emlegetik rövidített nevén: W3C. Tevékenysége közzé tartozik a 

nyílt szoftverek és szabványok létrehozása. Szoftvereik között van például a webmesterek 

között gyakran használt HTML oldal érvényességét ellenőrző felület, amely szintén webes 

felületű. Egy HTML oldal akkor érvényes, ha az megfelel a szabványoknak, úgy 

mondhatnánk nyelvtanilag helyes.  

 

5. XML 

5.1 Leírás 

1996-ban Timothy William Bray úgy gondolta, hogy a SGML sok felesleges dolgot 

tartalmaz és néhány helyen változtatni kell rajta és leegyszerűsíthető. Ennek lett az 

eredménye az XML. Úgy is mondhatnánk az XML az SGML egyszerűsített részhalmaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az XML az Extensible Markup Language betűszavai magyarul: Kiterjeszthető Leíró Nyelv. 

Így az XML az SGML-hez hasonlóan egy általános célú leíró nyelv, speciális célú leíró 

nyelvek létrehozására. Az XML olyan sikeres ajánlás, hogy sok informatikai cég, 

szoftverfejlesztő és  intézmény használja napjainkban is.  

Az XML előnyei közzé sorolható, hogy használata esetén egy  dokumentum formátum 

könnyen adaptálható más rendszerekbe, könnyen írható hozzá újabb szoftver ami azt 

feldolgozza. A formátum nem csak gép de az ember számára is viszonylag könnyen 

olvasható. Az XML platform független, egyszerűen, hierarchikusan felépíthető 

ábra 2: Az SGML és az XML kapcsolata 



dokumentum szerkezetet ad.  

 

6. XHTML 

Az XML sikerének köszönhetően a W3 szövetség úgy gondolta, hogy a HTML-t is át kellene 

alakítani az SGML alapok helyett, XML alapokra. Ennek eredménye lett az XHTML, ami 

2000-ben lett W3C ajánlás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az XHTML azonban nem lett népszerű és jelentősebb böngésző gyártok nem is követték az 

XML szabványt teljességgel. Az Internet Explorer böngésző megjeleníti ugyan az XHTML 

dokumentumot, de csak akkor ha nem szabályos XML dokumentum.  

2004-ben létrejött a WHAT Munkacsoport (Web Hypertext Applications Technology 

Working Group). A csoportot a három böngészőgyártó hozta létre: Apple (Safari), Mozilla 

Alapítvány (Firefox) és az Opera Software (Opera). Céljuk egy W3C-tól független, a W3C-

től hatékonyabban működő, nyitott, laza összefogás. A céljaik közé tartozott, hogy a W3C ha 

lehetséges fogadja be a HTML verziót. A W3C szövetség átvette az új szabványt és annak 

fejlesztésével foglalkozik. 

Az XHTML-nek megjelent verziói a következők: 

 1.0 

 1.1 

 2.0 (2009-ben még dolgoznak rajta) 

 

Az XHTML szabályai szerint nem lehet a tulajdonságoknak olyan értéke amit nem teszünk 

zárójelben, akkor sem ha szám érték. Nem lehet olyan tulajdonság amelynek nincs értéke. A 

címkéket és a tulajdonságokat kisbetűvel kell írni. Nem lehetnek lezáratlan címkék. 

Például:  

<hr size=”50”> 

<input checked=”checked” /> 

 

ábra 3: Az XHTML és az XML kapcsolata 



Összefoglalva: Az SGML általános leírónyelvből megalkották az XML-t amely szintén 

általános célú leírónyelv. Az SGML-ből megalkották a HTML weblapot leíró nyelvet. Az 

XML alapján létrehozták az XHTML-t amely szintén weblapok leírására való.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A http protokoll 

A http protokoll a Hyper Text Transfer Protocol betűszavai, magyarul hiperszöveg átviteli 

protokoll. A protokoll meghatározza milyen szabályok szerint kommunikál a weblapot 

kiszolgáló gép a böngészőprogramunkkal. Kérés-válasz protokollnak is hívják. A 

böngésző program kér egy weboldalt a kiszolgáló számítógép pedig el küldi azt.  

A http-nek van egy biztonságos változata https. Ebben az esetben a weboldalak az ún. SSL 

vagy TLS protokollon keresztül titkosított formában kerülnek átvitelre. A https-t a 

Netscape böngészőgyártó fejlesztette ki olyan weboldalakhoz ahol fokozottan szükséges a 

biztonság, minta fizetési átutalások, stb.  

 

 

 

 

 

ábra 4: Az SGML-től az XML-ig 

ábra 5: Webszerver és kliensek 



8. Böngészők 

A böngészőket az Interneten elhelyezett weboldalak megtekintésére találták ki. Angolul 

browser. A böngészők az Interneten a http és https protokollal kommunikálnak. A lapokat a 

böngésző az URL segítségével találja meg, amely a lap címét jelöli. A böngészők a szövegen 

kívül a képeket és videókat is képesek megjeleníteni. A képek közül általában megjelenítik a 

következő képformátumokat.  

 

 Jpeg 

 Png 

 Gif 

 

A modern webböngészők már pontosan támogatják a HTML és az XHTML verziókat: 

 Firefox 

 Mozilla 

 Opera 

 Safari 

 Google Chrome  

 

Az Internet Explorer jelenleg még nem támogatja tökéletesen a HTML 4.01 és XHTML 1.x 

szabványokat. 

A mai böngészők képesek néhány programozási nyelven írt kód lefordítására. Ilyenek a Flash, 

a Java, stb. Támogatnak valamilyen szkript nyelvet, mint a JavaScript, VBScript, Jscript, stb. 

Ezek közül a JavaScript a legelterjedtebb szkriptnyelv.  

Két fajta böngésző van: 

 Karakteres 

◦ Elinks 

◦ Links 

◦ Lynx 

◦ w3m 

 Grafikus 

◦ Mozilla Firefox 

◦ Internet Explorer 

◦ Google Chrome 

◦ Safari 

◦ Konqueror 



◦ Opera 

 

Az URL tulajdonképpen a webcím, ami. Uniform Resource Locator betűszavaiból van és 

egységes erőforrás-azonosítóként fordítható magyarra. Az Interneten megtalálható adatok, 

információk, szövegek, stb. szabványosított elérési útja.  

A szabvány kimondja, hogy egy URL-ben a következő információkat kell tárolnunk: 

 

 a protokollt, amit a célgéppel való kommunikációhoz használunk 

 a szóban forgó gép vagy tartomány nevét 

 a hálózati port számát, amin az igényelt szolgáltatás elérhető a célgépen 

  fájlhoz vezető elérési utat a célgépen belül 

 

9. Webszerverek 

A webszerver egy számítógépes program, amelynek a feladata a weblapok kiszolgálása a 

böngészők számára http és http protokollon keresztül. A webszerverek feladat a felhasználók 

tevékenységeit és a hibaüzenetek naplózása. Képes a weboldalak elérésének korlátozására, 

akár olyan módon, hogy felhasználó és jelszó azonosítással lehessen csak hozzáférni.  

Az első webszerver a CERN httpd nevű program volt. Ma (2009) a legelterjedtebb 

webszerverek a következők: 

 

Webszerv

er  

Gyártó 

Apache Apache 

IIS Microsoft 

GWS Google 

nginx nginx 

lighttpd lightttpd 

Oversee Oversee 

 

A világ weblapjainak legnagyobb része, 52%-a Apache webszerveren van tárolva.  32% 

található még a z IIS típusú szerveren.  

Minden weblap egy állomány. Amikor feltöltünk kettő vagy több weblapot tartalmazó 

állományt egy webszerverre, annak el kell dönteni, hogy melyiket szolgálja ki először 

számunkra, ha a felhasználó az állományra nem hivatkozik. Általános gyakorlat szerint a 

webszerverek az index.html nevű állományt szolgálják ki. A régebbi DOS operációs 

rendszerek időszakában a Unixos rendszerek kivételével minden operációs rendszer csak 

három karakteres kiterjesztés engedett meg. Ezért néhány webszerver még ma is kiszolgálja 

az index.htm nevű állományt is. Ma azonban ezt már nem használjuk.   

A webszerverek a weblapok a hiperszövegből adódóan egymásra hivatkoznak. A 



hivatkozásokban sokszor több könyvtáron keresztüli útvonalakat kell megadnunk. Az 

útvonalak megadásánál a könyvtárakat egy perjellel „/” választjuk el a Unixos/Linuxos 

operációs rendszerekhez hasonlóan. Ezért a weblapok készítésnél törekedjünk ennek 

használatára.  

 

10.  A HTML és a CSS 

A CSS a Cascading Style Sheets angol szavakból alkotott betűszó. Lépcsőzetes 

Stíluslapoknak fordíthatjuk. Dokumentumok stílusának leírására használjuk.  

A HTML-t kezdetben úgy tervezték, hogy az csak a weblapok szerkezetét írja le. A weboldal 

megjelenésének, stílusának leírást azonban más nyelvnek szánták. Ez az egyik ilyen nyelv a 

CSS. A CSS ajánlás már 1990-ben megjelent, azonban az első népszerű böngészők sokáig 

nem támogatták a stíluslapokat. Stíluslappal meghatározhatjuk egy weboldalon az oldal vagy 

a szöveg színét, a betűk típusát, stílusát, az elrendezéseket, a táblázatok és minden elem 

megjelenését.  

A stíluslap megadható egy weblapon belül, de lehet külön állományba is. Nagyon sok 

weblap esetén célszerű külön állományba tenni a stílusinformációkat, így minden weblap 

hivatkozhat arra. Ha minden weblap kinézetét szeretnénk megváltoztatni, így csak ebben az 

egy állományban  kell a stílusinformációkat megváltoztatni.  

A CSS információkat tartalmazó állományok neve tetszőleges, a kiterjesztésük a szokásos 

„.css”.  

Mivel a böngészők kezdetben nem támogatták a CSS-et ezért a HTML nyelvbe is beépítettek 

a megjelenésre vonatkozó címkéket. Kezdetben a weblapok készítését csak ezekre alapozták a 

weblapkészítők. Ezek sokkal kevesebb lehetőséget adnak az oldal stílusának megadásra. Ma 

már (2009) a böngészők többsége megfelelően támogatják a CSS, ezért ajánlott annak 

használata.  

Az Internet Exploler 6.0 és 7.0 verziója csak 70%-ban támogatja a W3C szövetség által 

kiadott CSS szabványokat. Sok weboldalkészítő ehhez igazította a weblapját (még maga 

Microsoft, Google, stb. is). Az Internet Exploler 8.0 verziója már szabványos CSS használ. 

Így fordulhatott elő, hogy az IE8.0 verziójában sok weboldal egyes részei meg sem jelentek. A 

többi népszerű böngésző általában 100% körül támogatta a CSS szabványt.  

11. A HTML DTD és típusok 

A DTD az angol Document Type Definition szavakból alkotott betűszó, amely magyar 

nyelvre így fordítható: Dokumentum Típus Definíció. Ebben adjuk meg egy dokumentum 

leíró nyelv esetén használt szabályokat, a dokumentum lehetséges szerkezetét. Egy DTD 

fizikailag maga is egy állomány, amelynek szintén meghatározott formája van. Egy átlagos 

weblapkészítő használja egy DTD szabályait de azzal fizikailag ritkán találkozik. A DTD 

állományokat a böngésző programok használják.  

Egy átlagos HTML oldal egyetlen állomány, amely a böngésző ablakában egyetlen önálló lap. 

Régebben népszerű volt a böngészőben megjelenő tartalmat több önálló részre bontani. Ezek 

fizikailag is több állományt jelentenek. A böngésző ablakban keretek határolják az egyes 

oldalakat. Ennek megfelelően az angol frame szóból frémeknek is szokás nevezni.  

A HTML címkék közül vannak amelyek elavulnak, az újabb HTML verziókban a W3C 

szövetség annak használatát nem ajánlják. Az elavult címkék többsége a weblapok stílusára, 

kinézetére vonatkozó meghatározások. Ezek helyett CSS használatát ajánlják. Ha az elavult 



címkéket használjuk, akkor a HTML Transitional típusú. Ha az elavult címkéket nem 

használjuk akkor a HTML Strict típusáról beszélünk.  

Minden HTML verziónak a fentiek alapján így három változata van: 

 Strict 

 Transitonal 

 Frame 

Minden verziónak külön DTD-je van. A HTML első sorában jelezni kell, melyik verziót 

használjuk. 

 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

      "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">  

 

A HTML dokumentumok érvényességét (angolul valid) szokás programokkal ellenőrizni. A 

HTML akkor érvényes, ha az első sorban megadott HTML verzió szabályainak teljesen 

megfelelünk a weblap készítésekor. A W3C szövetség is késízt ilyen érvényességet ellenőrző 

weboldalakat: 

http://validator.w3.org 

 

 

 

 

 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd
http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd
http://validator.w3.org/
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