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Plan for kursetPlan for kurset

►►Lektion 1 (30. januar 2006)Lektion 1 (30. januar 2006)
IntroduktionIntroduktion
BasisBasis--HTMLHTML

►►Lektion 2 (13. februar 2006)Lektion 2 (13. februar 2006)
MultimedierMultimedier

►►Lektion 3 (27. februar 2006)Lektion 3 (27. februar 2006)
Publicering af egen hjemmesidePublicering af egen hjemmeside



FremgangsmFremgangsmåådede

►►Teori fTeori føørstrst
►►Praksis bagefterPraksis bagefter

Lav egen hjemmesideLav egen hjemmeside
Evt. 2Evt. 2--ogog--22



Agenda i dagAgenda i dag

►►Hvad er en god Hvad er en god HTMLHTML--sideside??
►►God hjemmeside?God hjemmeside?
►►Basisopbygning af Basisopbygning af HTMLHTML--sidersider
►►HTMLHTML--vvæærktrktøøjerjer
►►StoneStone’’ss WebWriterWebWriter
►►Byg din egen hjemmesideByg din egen hjemmeside



Hvad er et Hvad er et HTMLHTML--dokumentdokument??

►►En tekst der har fEn tekst der har fåået lagt makeet lagt make--upup
►►Har altid Har altid ””efternavnefternavn””//””extensionextension”” ..htmhtm/.html/.html
►►Dokumentet er altid passivt (dumt)Dokumentet er altid passivt (dumt)
►►KrKrææver ikke noget specielt software eller ver ikke noget specielt software eller 

kompilering for at kunne skrive et kompilering for at kunne skrive et HTMLHTML--
dokumentdokument

►►Er grundstenen i mange websiderEr grundstenen i mange websider



Hvad er en god webHvad er en god web--side?side?

►►Overskuelighed/overblikOverskuelighed/overblik
►►Forholdet tekst kontra grafikForholdet tekst kontra grafik
►►Placering af linksPlacering af links
►►Kort og konkret informationKort og konkret information
►►Farvevalg og designFarvevalg og design
►►TilgTilgæængelighed (brudte links m.m.)ngelighed (brudte links m.m.)
►►KontaktinformationerKontaktinformationer



God eller dGod eller dåårlig?rlig?

►►http://home1.stofanet.dk/carsten.lassenhttp://home1.stofanet.dk/carsten.lassen

►►www.oz6hr.dkwww.oz6hr.dk

►►www.edr.dkwww.edr.dk

►►http://oz5vib.webbyen.dkhttp://oz5vib.webbyen.dk



Opbygningen af en Opbygningen af en HTMLHTML--sideside
►► Selve Selve HTMLHTML--kodernekoderne bestbeståår af smr af småå ””tagstags””. F.eks. . F.eks. 

<<b>TESTb>TEST</b></b> Vises som Vises som TEST TEST 
<<u>TESTu>TEST</u></u> Vises som Vises som TEST TEST 

► Altså et starttag <b> og et sluttag </b>. Skråstregen i sluttag’et
bruges som standard.

►► NB: Enkelte tags afsluttes ikke, f.eks. Ved linjeskift, der laveNB: Enkelte tags afsluttes ikke, f.eks. Ved linjeskift, der laves som et s som et 
<<br>br>--tagtag..

►► Se hele listen af tags her: Se hele listen af tags her: http://www.html.dk/dokumentation/html4/http://www.html.dk/dokumentation/html4/

►► Hele dokumentet kan skrives som ren tekst i et hvilket som helstHele dokumentet kan skrives som ren tekst i et hvilket som helst
tekstprogram. Men en rigtig tekstprogram. Men en rigtig HTMLHTML--editoreditor ggøør livet nemmere.r livet nemmere.



HTMLHTML--vvæærktrktøøjerjer

►► Adobe Adobe DreamWeaverDreamWeaver
Kan alt, mKan alt, mååske ikke det bedste begynderprogram og koster pengeske ikke det bedste begynderprogram og koster penge

►► Diverse MicrosoftDiverse Microsoft--programmer (Word, Excel, FrontPage)programmer (Word, Excel, FrontPage)
Meget nemme eftersom programmet selv genererer Meget nemme eftersom programmet selv genererer HTMLHTML--kodernekoderne. . 
Uoverskuelig kodesammensUoverskuelig kodesammensæætning for begyndere. Koster penge.tning for begyndere. Koster penge.

►► StoneStone’’ss WebWriterWebWriter
Godt begynderprogram. Gratis at bruge. De mest basale funktionerGodt begynderprogram. Gratis at bruge. De mest basale funktioner
indbygget. DET BRUGER VI!indbygget. DET BRUGER VI!

►► Diverse teksteditorerDiverse teksteditorer
NotepadNotepad, , NotepadNotepad++ og andre ++ og andre smsmååprogrammerprogrammer
Man skal skrive ALLE koder selv. OK men besvMan skal skrive ALLE koder selv. OK men besvæærligt.rligt.



StoneStone’’ss WebWriterWebWriter
www.webwriter.dkwww.webwriter.dk

►► Installation af programmetInstallation af programmet
►► Kort gennemgang af programmetKort gennemgang af programmet
►► HjHjæælpefunktionenlpefunktionen
►► SkabelonenSkabelonen
►► FarvevalgFarvevalg

http://www.colormatch.dk/http://www.colormatch.dk/
►► SkrifttyperSkrifttyper

http://www.stepshop.dk/fonts/font.htmhttp://www.stepshop.dk/fonts/font.htm
►► BaggrundeBaggrunde

http://www.aaahttp://www.aaa--backgrounds.com/html/mainback.shtmlbackgrounds.com/html/mainback.shtml



Byg din egen hjemmesideByg din egen hjemmeside

►► Brug skabelonenBrug skabelonen
►► Overvej indhold (tekst & multimedia)Overvej indhold (tekst & multimedia)
►► VVæælg farverlg farver
►► VVæælg lg skrifttype(rskrifttype(r))
►► VVæælg evt. baggrundlg evt. baggrund
►► Begynd evt. at oprette din Begynd evt. at oprette din øønskede tekstnskede tekst

IndsIndsæættelse af grafik, lyd og video kommer vi til i nttelse af grafik, lyd og video kommer vi til i nææste lektionste lektion
►► FFåå inspiration fra andre hjemmesiderinspiration fra andre hjemmesider
►► SpSpøørg hvis problemer/sprg hvis problemer/spøørgsmrgsmååll

TTæænk pnk påå siden som en helhed !siden som en helhed !
(Brug projektsiden p(Brug projektsiden påå www.oz6hr.dkwww.oz6hr.dk))


