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A HTML, CSS és PHP kódolás alapjai

Igen,

A képzés tematikája:
HTML & CSS tematika:



















A HTML nyelv rövid története, fejlődése, fontosabb lépcsőfokok.
Alapszintű webspecifikus hálózati ismeretek: kliens-szerver
kommunikáció, fontosabb portok, protokoll, az URL felépítése.
A HTML fájl szerkezete, felépítése. A HTML5 szabvány bemutatása.
A Visual Studio Code kódszerkesztő program gyorsbillentyűinek,
felületének, és hasznos kiegészítőinek bemutatása.
Címsorok, bekezdések, speciális szövegelemek létrehozása. Inline
és blokk szintű elemek, egymásba ágyazás.
Listák, linkek, táblázatok, képek, és responsive képek.
Audio/videó, és egyéb multimédiás tartalmak beágyazási
lehetőségei. A multimédiás tartalmak tulajdonságai. Iframe-ek.
A CSS, a honlapok megjelenési stílusáért felelős nyelv bemutatása.
Alapszintű kiválasztók, mértékegységek, színek, betűkészletek.
A kiválasztók „erőssége”, specifikussága, és az important szabály.
Háttérformázások. A különböző színek, színátmenetek és képek
beállítása az elemek háttereként.
Szövegformázások.
Betűformázások, egyéni betűkészletek használata a honlapoknál.
Listák, táblázatok formázása.
A box model. A content-padding-border-margin négyes, mint a
honlapok építőelemeinek fő tulajdonságai.
A box model egyéb lehetőségei. Hogyan pozícionáljuk
„építőköveinket”, és szabjuk testre megjelenésüket.
Media query – a responsive webdesign alapjai.
Pszeudo class, pszeudo element, és attribute alapú kiválasztók.

MySQL & PHP tematika:
















Adatbáziskezelő szoftverek megimerése, MySQL
WampServer telepítés
PHPmyadmin felülete
Adatbázis tábla készítése, feltöltése
Adatbázis lekérdezések
PHP szintaktika
Adat típusok megismerése
Változók, string műveletek
Speciális változók
Operátorok
Elágazások és Ciklusok
PHP függvények
Tömbök, tömb műveletek
Adatbázis műveletek
Meglévő adatbázis átvétele, módosítása
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igazoljuk vissza. A részvétel feltétele a részvételi díj befizetése. A
képzés előtti 28. napig történő írásbeli lemondás esetén nem számítunk
fel lemondási díjat. A képzés előtti 15. napig írásban történő lemondás
esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez
utáni lemondás vagy a meg nem jelenés esetében is a teljes részvételi
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