
Sådan skriver du artikler til Eksperten!
Når du skriver artikler handler det om at få den ud til de rigtige personer, og vise
den frem så den er let forståelig. Du vil blive introduceret til god artikelskrivning,
og får også en forklaring på de forskellige elementer til at fremhæve tekst.
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Hvorfor artikler?
Eksperten blev første gang lanceret i efteråret 1998. Den gang var det lidt af en spinkel side, som senere
hen skulle vise sig at have et enormt potentiale! Eksperten har altid været et forum, og har med det som
rygrad, udvidet sig til det vi kender i dag.
I Januar 2004 blev Eksperten opdateret med en lang række forbedringer, nye tiltag og funktioner. En af
disse var Eksperten Artikler, som tidligere har været efterspurgt af mange brugere. Grunden til den
store efterspørgsel, kunne være at brugere sad stille med megen viden som bare manglede at komme ud.
Hvor det tidligere var sådan at man blev nød til at vise sin kunnen når andre havde brug for det, kan man
nu bare oprette en artikel hvor man formulerer sig i det emne man selv er bedst i!

Målgruppe
Når man ønsker at komme ud med et budskab skal man først gøre sig klart hvad det er man ønsker at
fortælle om. Vil man f.eks. skrive en artikel om brevfletning i Microsoft Word, skal man ikke pludselig
begynde at fortælle hvordan stavekontrollen fungerer, hvordan man fjerner toolbars under menuen eller
hvordan man ændrer layout! Det er tilladt at oprette mere end en artikel, og tage et emne ad gangen!
Vær specifik og gå i dybten med dit emne, i stedet for at vise lidt af overfladen fra hvert sted!

Ligeledes skal du vælge en kategori til din artikel. I ovenstående eksempel ville
http://www.eksperten.dk/artikler/Programmer/Tekstbehandl/Word/ være en god placering. Skulle du finde
på at lægge din artikel et forkert sted, vil den blive forbigået da den således ikke kommer ud til den rigtige
målgruppe. Din målgruppe er i dette tilfælde folk som ønsker at vide noget om brevfletning i Word. Du
prøver heller ikke at sælge dit brugte joystick videre til din kæreste! Det vil en af dine nørd-venner
garanteret hellere have! ;)
En artikel skal "sælges", og skal derfor den være synlig for de potentielle "købere".

Titel og synopsis
En god titel og synopsis er vigtig. Specielt hvis du vælger at tage point for din artikel, da titel og synopsis
jo skal virke som appetitvækkere! Når en bruger skal læse en artikel vil der først og fremmest blive kigget
efter titlen. Virker din titel tilpas interessant, vil han/hun læse artiklens synopsis, og derefter andre
brugeres kommentarer. Virker dine appetitvækkere interessante nok, vil brugeren gå i kast med artiklen.

Titlen skal virke som generel overskrift for din artikel. Hvad fortæller du om? Gør det kort, præcist og
forklarende! Gør det unødvendigt at læse din synopsis for at brugeren ved hvad artiklen handler om!

Din synopsis skal virke som en resumé af artiklen. Hvad får brugeren ud af artiklen, hvad fortæller du om,
hvem er artiklen henvendt til?

Opbygning
Har du nogensinde prøvet at skulle søge information på en side som bare bestod af ren tekst!? Ja? Så kan
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du sikkert huske hvor irriterende det var lige at skulle finde noget man havde læst, en gang til, og referere
det videre til andre! Når man skriver artikler skal de forskellige afsnit opdeles med logiske overskrifter.
Ligeledes er det vigtigt at gøre brug af forskellige farver, skrifttyper, skriftstørrelser osv. Undersøgelser har
vist at internet-brugeren sjældent læser noget fra ende til anden, men bare skimmer teksten i gennem. En
undersøgelse viste også at folk der læste en tekst som indeholdte overskrifter og forskellige skrifttyper til
at fremhæve de vigtigste dele, hurtigere og bedre kunne forstå teksten.

Når du endelig har delt din artikel op med overskrifter, så husk at holde en fast stil hele vejen gennem
teksten. Hvis du synes at dine overskrifter skal se således ud:
Overskrift
Så lad være med pludselig at lave en overskrift der ser ud således:

Overskrift

Hold stilen, hele vejen gennem dokumentet!! Skal du vise kode, bør det også fremhæves pænt så det ikke
ser ud som en del af teksten.

Sådan fremhæver du tekst
Til at fremhæve væsentlige områder i din tekst, kan du gøre brug af følgende XHTML-elementer:

<b >    Fed skrift
<i >    Kursiv
<pre >  Præformateret tekst
<span > Fremhævet tekst boks i neutral bredde
<div >  Fremhævet boks i fuld bredde

Ingen af disse elementer kan tilføjes attributter. På den måde er det f.eks. ikke tilladt at skrive:

<div style="background-color: green; color: red;">Tekst[/div]

Dette vil blot blive ignoreret og teksten vil fremstå som nu.

Hvis du selv koder HTML, ved du at hvert element skal afsluttes. Det gør vi ved at indsætte et / (frontslash)
efter < (mindre end) tegnet, og derefter skrive elementet som før.

Eksempler
Lad os gennemgå hver enkelt element, så du får en forståelse af hvordan de kommer til at se ud i artiklen.
Først ser vi element-navnet, derefter en forklaring, så et eksempel, og tilsidst hvordan eksemplet
gengives:

<b >
Gør teksten fed.
<b >Denne tekst er fed[/b]
Denne tekst er fed

<i >
Gør teksten kursiv.
<i >Denne tekst er kursiv[/i]
Denne tekst er kursiv

<pre >
Viser præformateret tekst. Laver dermed ekstra mellemrum, tab-indrykninger og gør tekstens type til



monospace (lige stor afstand mellem bogstaver).
Læg mærke til at jeg her benytter _ (underscore) som mellemrum, for at illustrere hvad der menes med
præformateret tekst.
<pre >
102___foo
31____bar
1234__foobar
[/pre]

102   foo
31    bar
1234  foobar

<span >
Laver en boks rundt om teksten. Boksens størrelse tilpasses teksten.
<span >Boks rundt om tekst.[/span]

Boks rundt om tekst.

<div >
Laver en boks rundt om teksten. Boksen har fuld bredde, men tilpasses tekstens højde.
<div >Boks rundt om tekst.
Ny linie.[/div]

Boks rundt om tekst.
Ny linie.

Ligesom ved alm. HTML er det også muligt sætte flere elementer sammen:
<span ><b ><i >Tekst[/i][/b][/span]
Bliver således til:

Tekst

Sådan fremhæver du HTML
Som du sikkert allerede har set, opstår der nogle problemstillinger ved at fremhæve tekst som det er
beskrevet.
Hvordan skriver vi f.eks. <span >Tekst[/span] uden at det bliver formateret?

Det gøres ganske enkelt ved at indsætte et mellemrum mellem elementets navn, og > (større end) tegnet.

Således bliver <span > vist som <span >, <b > som <b > osv., uden at formatere teksten!

Dette gælder også afsluttede elementer. Ønsker vi derfor at skrive [/b] med fed skrift kan vi bare skrive
det således:
<b ></b >[/b]
Hvilket vil komme ud som følger:
</b >

Et lidt større eksempel:

<div >



<html>
<body>
<div >Indholds<b >tekst</b ></div >
</body>
</html>
</div >

Her ønsker vi ikke at <div >-elementet, eller <b >-elementet skal formateres. Derfor indsætter vi
mellemrummene som beskrevet tidligere.

Som resultat ser det således ud:

<html>
<body>
<div >Indholds<b >tekst</b ></div >
</body>
</html>

Øvrige bemærkninger
Denne artikel er blevet skrevet på admins anmodning.

//hermandsen

Kommentar af nanoq d. 23. Jan 2004 | 1

Meget velskrevet, meget informativ og ikke mindst, en meget god idé. Jeg glæder mig allerede til at læse
flere artikler fra din hånd :)

Kommentar af strych9 d. 28. Mar 2006 | 2

Kunne vist ikke gøres bedre. Perfekt.

Kommentar af bearhugx d. 24. Jan 2004 | 3

Kort, informativ og praktisk at have ved hånden :-)

Kommentar af jensgram d. 24. Jan 2004 | 4

Så ka' vi jo lære det ;)

Kommentar af resten d. 23. Jan 2004 | 5

Super :)

Kommentar af bufferzone d. 25. Jan 2004 | 6

Rigtig god ide, og meget informativ artiken, vi må få admin til at sørge for at denne artikel altid står øverst
på første side. Kunne du ikke også skrive en om hvordan man anmelder artikler, så vores artikler kan få
nogle ordentlige anmeldelser til glæde for brugerne



Kommentar af blyno d. 24. Jan 2004 | 7

Perfekt..

Kommentar af skovenborg d. 07. May 2004 | 8

Nåå, det er sådan man gør ;-) Fed artikel - især når E ikke selv viser hvordan.

Kommentar af htm d. 23. Jan 2004 | 9

God arktikel. Enhver potentiel arktikelskriver bør læse den.

Kommentar af athlon-pascal d. 23. Jan 2004 | 10

En god artikel om artikler :o)

Kommentar af thesurfer d. 28. Mar 2004 | 11

Meget god artikel! -- Skal det se sådan ud, altså med "\/b"?: tekst<\/b></div >

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 23. Jan 2004 | 12

Kommentar af fromsej d. 25. Jan 2004 | 13

Tak, det pyntede meget på min artikel.

Kommentar af aovergaard d. 27. Jan 2004 | 14

Når Eksperten ikke selv kan informere om de rigtig koder, så er det da dejligt at du kan. Hatten af for det -
hvis jeg da ellers havde en. *S*

Kommentar af arne_v d. 24. Jan 2004 | 15

Den første del er sikkert udmærket, men interesserer mig ikke så meget.

Den anden del om HTML er særdeles interessant. Jeg skal faktisk i gang med at
omformatere alle mine artikler efter denne vejledning !

:-)

Kommentar af zubmit d. 24. Jan 2004 | 16

Den er da fin. jeg var ikke helt klar over hvad <span> gjorde når man brugte den.

Kommentar af lordhead d. 24. Jan 2004 | 17

En artikel der er lig med flere artikler ;)

Kommentar af htmlkongen d. 03. Sep 2004 | 18

Du kan mere en bare flash hva? :D /Htmlkongen



Kommentar af trer d. 24. Jan 2004 | 19

I øvrigt et stort plus for måden i har designet jeres "layout" system på - jeg kan lide det.

Kommentar af neo2k d. 28. Jul 2004 | 20

God artikkel, god info om html og korrekt brug af det.

Kommentar af sandbox d. 23. Jan 2004 | 21

Fin artikel. Siger det, der skal siges, kort, klart og præcist.

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 06. Oct 2004 | 22

karakteren siger det hele :P


