
DT074G XML

Laboration:
Stilmallar

Daniel Bosk∗och Nayeb Maleki

stylesheets.tex 494 2012-12-14 11:43:44Z danbos

Innehåll

1 Introduktion 1

2 Syfte 1

3 Läsanvisningar 1

4 Genomförande 1

5 Examination 2

1 Introduktion

Stilmallar används för att ge data i ett XML-dokument ett mer presentabelt utseende, för att
det ska bli överskådligt och framhäva viss information.

2 Syfte

Syftet med laborationen är att du ska öva på att skapa stilmallar för XML-filer.

3 Läsanvisningar

Du ska ha läst kapitel 5 och 6 i XML in Theory and Practice [1], kapitel 3 i Professional XML
[2] eller kapitel 12 till och med 14 i XML 1.1 Bible [3].

4 Genomförande

I denna laboration ska du skapa en stilmall för de ordlistor du gjorde i föregående laboration.
Skapa en stilmall med CSS som ger en ordlista följande utseende:

Titel Ordlistans titel ska vara centrerad, skriven med small-caps1 och vara 24 punkter (pt) stor.
∗Kommentarer om felskrivningar etcetera lämnas via e-post: daniel.bosk@miun.se.
1Ordet Exempelvis skrivs som Exempelvis med small-caps.
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Författare Författarnas namn ska även dessa vara centrerade och skrivna med small-caps.
Storleken ska dock vara 16 punkter.

Ordlistan Orden ska vara skrivna med normalt serifteckensnitt i 12 punkters storlek. De ska
vara vänsterjusterade.

Det ska vara ett mellanrum om 1.5 cm mellan titeln och författarna. Därefter ska det vara ett
mellanrum om 2.5 cm mellan författarna och själva ordlistan.

5 Examination

Ladda upp din skapade CSS-fil med en tillhörande exempelordlista till inlämningslådan i lär-
plattformen.
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