Loetelude tegemine
HTML võimaldab teha järjestamata ja järjestatud loendeid. Järjestamata loend
luuakse

<UL>...</UL>-märgendiga,

loendi

iga

element

tähistatakse

<LI>...</LI>-

märgendiga. Näiteks nii:
HTML'is:

Brauseris:

<UL>
<LI>Esimene punkt</LI>

•

Esimene punkt

<LI>Teine punkt</LI>

•

Teine punkt

</UL>

Soovi korral saab <UL>...</UL>-märgendit täiendada type-täpsustajaga, mis määrab
loetelu ette asetatava märgi:
<UL type=“square“> - loendi elemente tähistavad ruudukesed,
<UL type=“disc“> - loendi elemente tähistavad ringid,
<UL type=“circle“> - loendi elemente tähistavad seest tühjad ringid.
Veel <UL>...</UL> täpsustajaid:
dir – määrab loetelu paiknemise kas vasakule “ltr“ või paremale “rtl“
style

–

määrab

loetelu

värvuse

color=“...“

ja

loetelu

tausta

värvuse

background- color=“...“ .

HTML'is:

Brauseris:

<ul type="disc" dir="rtl"
style="color: #ff6699;">

Esimene rida •
Teine rida •

<li>Esimene rida</li>
<li>Teine rida</li>
</ul>

Koostanud: Merike Hein

Järjestatud loendi <OL>...</OL> tegemine on igati samalaadne. Erinevuseks on võimalik
tüübimääramine - kui tüüpi ei määrata, nummerdatakse elemendid järjekorras araabia
numbritega. Võimalikud tüübivariandid on järgmised:
•

A - suured ladina tähed

•

a - väikesed ladina tähed

•

I - suured rooma numbrid

•

i - väikesed rooma numbrid

•

1- araabia numbrid

HTML'is:

Brauseris:

<OL>
<LI>Esimene punkt</LI>

1.Esimene punkt

<LI>Teine punkt</LI>

2.Teine punkt

</OL>

<OL>...</OL> täpsustajad on dir, style, start (määrab loetelu loenduse alguse tüübi) ja
type.
HTML'is:

Brauseris:

<ol type="a">
<li>Esimene rida</li>

a. Esimene rida

<li>Teine rida</li>

b. Teine rida

</ol>
<ol type="I" start="7">
<li>Esimene rida</li>

VII. Esimene rida

<li>Teine rida</li>

VIII. Teine rida

</ol>

Koostanud: Merike Hein

Lisaks järjestatud ja järjestamata loendile võiks mainida definitsiooniloendit
<DL>...</DL>, mille peamine kasutusvaldkond on sõnastikud ja indeksid. See loend
koosneb defineeritava termini <DT>..</DT> ja seda seletava definitsiooni <DD>...</DD>
paarist. Näiteks:
HTML'is:

Brauseris:

<dl>
Porgand

<dt>Porgand</dt>

lumememme nina

<dd>lumememme nina</dd>

Kapsas

<dt>Kapsas</dt>

köögiviljakujuline pea

<dd>köögiviljakujuline pea<dd>
</dl>

Üldiselt paigutatakse termin ja definitsioon vaikimisi eraldi ridadele. Täpsustajatest nii
palju, et kõigil parameetritel on nii style kui dir olemas.
Loendeid võib lasta korrastada ka hierarhiliselt:
HTML'is:

Brauseris:

<UL>
<LI>esimene tase</LI>

•

esimene tase

<UL>
▪ teine tase

<LI>teine tase</LI>
<UL>

º kolmas tase

<LI>kolmas tase</LI>
</UL>
</UL>
<LI>esimese taseme teine objekt</LI>

•

esimese taseme teine objekt

</UL>

Koostanud: Merike Hein

