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Oheismateriaalin kaytto on kielletty tentin aikana. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Onnea!
1. Selita lyhyesti, mita seuraavat kurssin aiheisiin liittyvat kasitteet tarkoittavat (l piste / kohta)
~)

Internet
W3C
c) Bittikarttakuva
d) Videokoodekki
e) DOM
t) JavaScript

b)

2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin tiiviilla esseilUi

~) Hypermedian lyhyehkon historian aikana on esitelty mita moninaisempia'ideoita ja laitteita,
.

joilla dokumentteihinja solmuihin koodattua tietoa voidaan yhdistella. Mita.}1Jl/lerteksti_
tark()i!f:aa? Entii miten assosiatiillisuus ja~piilineaarisuus liittyvat hypertekstiin? Mita yleisempi
kasite hypermedia tarkoittaa ja miten h~el<sti liitt~ siihen? (3 pistettii)

9$/ Vasta WWW (World Wide Web) arkipaivaisti tiedon hypertekstijasennyksenja sen kayton. Mita
WWW:lla tarkoitetaan? Mika WWW:ssa on erityislaatuista? Pohdi myos lyhyesti: miksi WWW
on saavuttanut niin suuren suosion. (3 pistettii)

3. Vastaa aUe oleviin kysymyksiin (a-d) oheisen kuvauksen perusteella:
Kuvitteellinen yhdistys "webin ystavat ry" kertoo tiedotteessaan web-sivuistaan, joissa yhdistyksen
toiminnasta on tarjolla lisatietoa. Sivujen osoitteeksi on tiedotelehtisessa ilmoitettu
webinystava t. example. argo Kun kyseisen osoitteen syottaa selaimeen, se osaa hakea
perusteella oikeasta paikasta HTML-sivun, joka sisaltaa sivuston etusivun (index.html). Etusivun
sisalto on seuraavanlainen:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
''http://www.w3.org/TR/htm14/strict.dtd''>
.
<html><head><title>Webin ystavat ry</title><link rel="stylesheet"
href="tyyli.css" type="text/css" media="screen"></head><body>
<ul id="menu"><li><a href="taustaa.html">Taustaa</a></li><li><a
href="jasenet.html">Jasenet</a></li></ul>
<hl>Webin ystavat ry</hl><p>Tervetuloa kotisivuillemme. Valitse valikosta
sinua kiinnostavaa tietoa ja lue lisaa!</p><p><img src="ystavat.jpg"
class="kuvitus" alt="Kuvassa webin ystavia"><img src="toimisto.jpg"
class="kuvitus" alt="Kuva toimistolta"></p></body></html>

a) Mika on etusivun HTML-dokumentin taydellinen URL-osoite? (1 piste)
b) Mita protokollaa selain kayttaa tietojen noutamiseen palvelimelta? (1 piste)
c) Listaa kaikki ne resurssit, jotka kyseisella protokollalla haetaan, kun sivu avataan selaimella.
Kirjoita resurssien nimet siina jarjestyksessa kun ne mielestasi haetaan ja perustele antamasi
jarjestys. (2 pistettii)
d) Laadi annetusta HTML-dokumentista puumuotoinen jasennys, josta kay ilmi elementtien
muodostama hierarkkinen rakenne. Merkitse elementtien peraan suluissa myos niihin
maariteltyjen attribuuttien nimet. (2 pistettii)

4. Jatka vastaamista tehtavlin 3 tietojen perusteella:
a) Sivulle on lisatty kaksi JPEG-muodossa tallennettua kuvaa. Kuvat ovat valokuvia. Perustele,
miksi JPEG on hyva formaatti valokuvien web-julkaisuun (2 pistettii)
HTML:aan voidaan sisallyttaa myos ulkoasuun liittyvaa merkkausta seka upotettuja tyyleja.
Esimerkin dokumentissa HTML:lla kuvataan kuitenkin vain sivun rakenne ja sisalto. Tyyli on
eroteltu kokonaan omaan CSS-tiedostoon.
b) Mita etua sivuston sisallonlrakenteen ja tyylien erottelusta on erityisesti sivuston yllapidon ja
jatkokehityksen kannalta? (2 pistettii)
c) Tee esimerkkina tyyleista lyhyt tyyli.css-tiedosto, jossa kaytat kahta eri CSS-valitsinta, joiden
avulla asetat kaksi eri CSS-ominaisuutta. Kuvaile miten kayttamasi valitsimet toimivat ja miten
niilla asetetut ominaisuudet vaikuttavat sivun ulkoasuun (2 pistettii)

