<head>
Záhlaví
<body>
Obsah
<div>
Oddíl textu
<span>
Přerušení vymezení oblasti
<!-- poznámka -->
<b>
<i>
<small>
<big>
<sup>
<sub>
<font>

Odkazy, návěští

Tabulka

frame="rámeček" rámeček: void (bez rámečku), border nebo box
(implicit.) okolo celé tabulky, hsides (horní a spodní okraj),
vsides (levý a pravý okraj), above (horní okraj), below (spodní
okraj), lhs a rhs (levá a pravá strana tabulky
width=“šířka|n%“

Velké písmo
Horní index
Spodní index
Vlastnosti písma

<tr>
<td> a <th>

Odstavec

(<p> &nbsp; <p> prázdný řádek)

Nadpis
Vodorovná čára
Nový řádek (zlomení odstavce)

<ul> Nečíslovaný seznam
<li> Položka seznamu

<a>

<table>

Malé písmo

<h1>…<h6>
<hr />
<br />

src="adresa" Povolené soubory jsou .jpg, .gif, .png a .bmp.
Nadřízený adresář se značí dvěma tečkami (src="../A/Obal.jpg")
height, width = "n" výška a šířka obrázku, implicitně v pixelech; lze
však zadat i procentuálně (width=“100%“,nebo height=“100px“).
href="adresa" cíl odkazu
id="jméno" odkaz na záložku (soubor#záložka)

Tučný text
Kurzíva (italika)

<p>

<img> resp. <img … /> Obrázek

<ol> Číslovaný seznam

Řádek tabulky
Buňka tabulky

collspan=“n“ spojení sloupců
rowspan=“n“ spojení řádek

<caption>

Nadpis tabulky

Společné atributy:
class
id
style
title

css-třída
identifikátor („kotva“)
styl zapsaný jako css
jméno

<dl> Seznam definic
<dt> Definovaný pojem
<dd> Definice pojmu
ZNAKOVÉ ENTITY

žádná (u bezrozměrných
vlastností (např. line-height:1)
em čtverčík (výška versálky)
ex výška písmene "x"
pt body [1pt = 1/72 in = 1/12 pc]
pc pica [1pc = 12pt]

%
cm
mm
px
in

relativní velikost vůči implicit.
rozměru (zapiš bez mezery)
centimetry
milimetry
pixely (body obrazovky)
palec [1in = 2.54cm = 72pt]

&nbsp;
&gt;
&lt;
&#0133
&quot;
&deg;
&copy;

nedělitelná mezera
>
<
… (trojtečka)
" (uvozovky)
° (stupeň)
©

Název
black
white
red
gray

BARVY
RGB
#000000
#FFFFFF
#FF0000
#808080

Barva
černá
bílá
červená
šedivá

Text / odstavec
line‐height: normal | výška | n% | číslo
text‐align: left | right | center | justify
text‐indent: délka | %
(odsazení prvního řádku)
text‐decoration: none | underline | overline | line‐through | blink
vertical‐align: baseline | sub | super | top | text‐top | middle | bottom | text‐bottom | %
page-break-after | …-before | ..-inside: always | avoid | auto
orphans: n
(min. počet řádek odstavce na další straně; implicitně 2)
widows: n
(min. počet řádek odstavce na konci strany; implicitně 2)

Velikost elementu a obtékání
width: auto | šířka | %
height: auto | výška | %
float: left | right | none
clear: left | right | both | none

(% se vztahují k rodičovskému elementu,
u nevnořených elementů k oknu)
(zobrazí se až za koncem plovoucího objektu)

Okraje
margin | …‐top | …‐left | …‐bottom | …‐right: délka | % | auto
padding | …‐top | …‐left | …‐bottom | …‐right: délka | %

(vnější okraj)
(vnitřní okraj)

Rámečky
border‐style:none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
border‐width | border‐top‐width | border‐left‐width | border‐bottom‐width |
border‐right‐width: thin | medium | thick | šířka
border‐color: barva
border | …‐top | …‐left | …‐bottom | …‐right: [barva] [tloušťka] [styl]

Odrážky a číslování
list‐style‐type: disc | circle | square | none |
decimal | lower‐roman | lower‐alpha | upper‐alpha
list‐style‐image: none | URL(cesta) (normální | obrázková odrážka)

Tabulky
width: auto | n%
table‐layout: auto | fixed
border‐collapse: separate | collapse
border‐spacing: délka

(šířka)
(tabulka se přizpůsobuje oknu | nezužuje)
(rámečky buněk oddělené | společné)
(vzdálenost mezi rámečky sousedních buněk)

Font (písmo)
font‐family: název
font‐style: normal | italic
font‐variant: normal | small‐caps
font‐size: výška | % | xx‐small | x‐small | small | medium | large | x‐large | xx‐large
font‐weight: normal | bold | bolder | lighter | 100 | … | 400 | … | 900
font‐decoration: none | underline | over‐line | line‐through (podtržení, …)
font: kurzíva tučnost velikost jméno (závazné pořadí; pro velikost lze použít
color: barva

12pt/14pt, údaj za lomítkem = line‐height)
(barva písma)

Barvy a pozadí
background‐color: barva | transparent
background‐image: none | url(adresa) (URL se zadává do závorek a apostrofů)
background‐repeat: repeat | no‐repeat | repeat‐x | repeat‐y
background‐attachment: scroll | fixed (rolování pozadí)
background‐position: top | center | bottom | left | center | right délka | %
(poloha obrázku na pozadí; horizontální a vertikální údaje se oddělují mezerou)

background: (např. background: url('p5.gif') no‐repeat scroll silver center bottom)
opacity: číslo 0–1
(neprůhlednost: 0 průhledné, 1 neprůhledné)

SIGIL
Knihy, soubory, záložky
Nová kniha
Otevřít knihu
Uložit soubor (jako)
Konec práce
Další | Předchozí karta
Zavřít všechny další karty
Zavřít kartu
Další | Předchozí soubor (týž typ)
Rozdělit na ukazovátku
Vlož značka Sigilu pro rozdělení
Rozdělit na značkách
Sloučit soubor(y)
Přejmenovat soubor(y)
Přidat kopii (xhtml)
Tisk souboru
Schválit EPUB (FlightCrew)

Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl [+Shift]+S
Ctrl+Q
Ctrl+[PgUp | PgUp]
Ctrl+Alt+W
Ctrl+W
Alt+[PgUp | PgUp]
Ctrl+Enter
Ctrl+Shift+Enter
F6
Ctrl+M
Ctrl+Alt+R
Ctrl+Shift+Y
Ctrl+P
F7

Pracovní okna
Pohled: kniha <–> kód
Zmenši | zvětši písmo v hlavním okně
Editor popisu
Prohlížeč knihy
Obsah
Vytvořit obsah
Výsledky schvalování
Editor úryvků

F2
Ctrl + [- | =]
F8
Alt+F1
Alt+F3
Ctrl+T
Alt+F2
Ctrl+Alt+C

Úpravy
Malá / velká písmena
Kurzíva
Tučné
Podtržení
Zarovnej do bloku
Zarovnej na střed
Nadpis H1–H6
Normální odstavec
Smaž řádek
Seznam s odrážkami (pohled: kniha)
Vlož uzavírající značku (pohled: kód)
Zvětšit | zmenšit odsazení
Vlož z historie schránky
Obrázek – vlož
Zpět
Obnoví zrušené změny
Ve vybraném textu smaž značky

Alt+[L | U]
Ctrl+I
Ctrl+B
Ctrl+U
Ctrl+J
Ctil+E
Ctrl+n
Ctrl+7
Ctrl+D
Ctrl+Shift+L
Ctrl+.
Ctri+[Alt |Shift]+M
Ctrl+Alt+V
Ctrl+Shift+I
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+Space

Hledání a další
Jdi na odkaz či styl (z příslušného tagu) F3
Jdi na řádek
Ctrl +/
Najdi a nahraď
Ctrl+F
Najdi další [předchozí]
Ctrl[+Shift]+G
Označit pro rejstřík
Ctrl+Shift+X
Spočítat vše
Alt+C
Uložená hledání
Ctrl+Alt+F
Zobraz styl
Ctrl+levé tl. myši

