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Amit használni fogunk 
• HTML    honlap struktúrája 

• CSS    honlap stílusa, kinézete 

• Javascript   honlap dinamikussá tétele 



Feltételek  
• futó webszerver (itt: Apache 2.2) 

• szövegszerkesztő (itt: SublimeText) 



Sublime Text megnyitása 





Színséma beállítása 







Honlap létrehozása: html 





Nyitó tag (ejtsd: „teg”) 

Záró tag 
<     AltGr + í 

>     AltGr + y 



html mentése 

C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\map.html 
Windows esetén: 

Linux esetén: 

/var/www/html/map.html 



Szép színes lett! 



<head> és <body> hozzáadása 



„Fej”: html-re érvényes mindenféle infók, kivéve a tartalom 

„Test”: a html tartalma (mindenféle elemek, 

pl. szöveg, táblázat, gombok stb.) 



Szöveg hozzáadása 





Honlap megnyitása: localhost/map.html 







??? 



Karakterkódolás beállítása: utf-8 



utf-8 ismeri a magyar ékezeteket 





Honlap címének megadása: <title>  



Ahogy elkezdem gépelni a tag-et, felajánlja a lehetőségeket 

Enter-re lerakja a lezáró tag-et is. 







Új elem létrehozása: <div>  



Kapott egy egyedi azonosítót („id”) 



Szöveg köré is jöjjön egy <div>  





Nagyjából ennyi volt a html, most már főleg javascript 



OpenLayers: Javascript nyelven írt webes térképező eszköz 



Javascript hozzáadása: <script> 



A <script> taghoz szükséges két attribútum: „type” és „src” 



map <div> stílusának beállítása (CSS) 



Pontosvessző! 



Saját javascript írása: újabb <script> tag 



Mostantól mindent ebbe fogunk írni, Javascript nyelven! 



Függvény írása: function() 







Ez jelenti azt, hogy függvényt fogok 

definiálni 



Ez jelenti azt, hogy függvényt fogok 

definiálni 

 

Függvény neve 



Ez jelenti azt, hogy függvényt fogok 

definiálni 

 

Függvény neve 

 

Függvény argumentuma (itt: üres) 



Ez jelenti azt, hogy függvényt fogok 

definiálni 

 

Függvény neve 

 

Függvény argumentuma (itt: üres) 

 

Függvény tartalma 



Függvény szerkesztése 



alert(): felugró ablak jelenik meg a képernyőn 

 

A felugró ablak szövege idézőjelben 

 

Sor végén pontosvessző 



Függvény hozzáadása a <body>-hoz 

Azt szeretném, hogy akkor induljon el a startmap függvény, ha 

az oldal minden eleme betöltődött: 







Térkép objektum létrehozása 





terkep: változó neve 

var: változó definiálásakor kell megadni (csak egyszer kell) 

new: létrehozunk egy példányt az OpenLayers.Map osztályból, és azt a „map” 

id-jű html elembe rakjuk bele 





Réteg hozzáadása a térképhez: OpenStreetMap 







Nagyítás a teljes terjedelemre 





Töröljük ki az első <div>-et 







További elemek hozzáadása: rétegkapcsoló 









További réteg hozzáadása: Google Maps 









További elemek hozzáadása: egér helyzete 







Megjelenítési vetületi rendszer megadása 
Eddig: Google Mercator (OpenStreetMap alapértelmezett vetületi rendszere, EPSG:3857 vagy EPSG:900913) 



WGS84 



Ezek már WGS84 koordináták 

(hosszúság-szélesség) 



További elemek hozzáadása: léptékvonalzó 







Térkép középpontja, nagyítás 






