
Tags på Eksperten.dk
Hej alle sammen, nu fjerner vi lige mystikken om alle de "ulovlige tags" her på
eksperten.dk
Skrevet den 30. okt 2009 af mbm2007 I kategorien CoAdmin / Generelt | 

Jeg har samlet en liste over alle de tags jeg kan finde.

Hvis du finder andre må du meget gerne skrive dem til mig.

Her er en liste over hvad jeg har fundet:

Husk at erstatte alle ( med [
og alle ) med ]

Lyseblå boks med tekst:

    Eksempel:
    Dette er en blå boks ;)

    Kode:
    (div)Tekst her(/div)

    Bemærk:
    Denne boks bredde vil fylde 100% af ens poster. Bemærk også at div i div ikke bliver renderet
korrekt. F.eks:
(div)Hej(div)Med(/div)Dig(/div)
Dvs. hvis du lige har åbnet tag'et, SKAL du lukke det igen før du laver en ny blå boks.

Lyseblå boks med tekst (span)

Eksempel:
Hej jeg kan ikke lide linjeskift!

Kode:
(span)Tekst her(/span)

Bemærk:
Denne boks bredde vil blive justeret alt efter hvor meget du skriver i den. Den kan ikke lide linjeskift
som du kan se! ;)
Bemærk også at span i span ikke bliver renderet korrekt. F.eks:
(span)Hej(span)Med(/span)Dig(/span)
Dvs. hvis du lige har åbnet tag'et, SKAL du lukke det igen før du laver en ny blå boks.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Ændre Størrelse på tekst

Eksempel:
Kan du læse mig?

Kode:
(size=25px)Tekst her(/size)

Bemærk:
Som du kan se skal huske at skrive px efter din specifikation på størrelsen, ellers vil det ikke virke :)

Indsætte et billede

Eksempel:
http://www.linktilbillede.dk/billede.filtype

Kode:
(img)BILLEDE STI(/img)

Bemærk:
Bemærk at i blogs her på eksperten, vil billede blive vist som et almindeligt HTML IMG tag, mens her i
spørgsmål og svar og i guider, vil det blive vist som et link til billedet, som åbner i et nyt vindue.

Ændre farven på tekst

Eksempel:
Jeg har en anden farve!

Kode:
(color=rrggbb)Tekst her(/color)

Bemærk:
Bemærk at du ikke skal bruge hash tegnet # når du skriver farven. Husk også på at det er skrevet i
hexadecimal, og at farverne består af 3 par, Rød grøn og blå. De første to pladsholdere definerer rød, de
to næste grøn osv. FF er lig med 256 og derfor også den absolut højeste værdi for hver farve.

Ændre skriftypen på tekst

Eksempel:
Hej jeg ser anderledes ud :)

Kode:
(font=SKRIFTTYPE)Tekst her(/font)

http://www.linktilbillede.dk/billede.filtype


Bemærk:
Bemærk her, at hvis du vælger en skriftype som ikke er installeret hos andre, vil den muligvis ikke blive
vist eller vist som mærkelige tegn.

Indsætte links

Eksempel:
Klik her

Kode:
(url=LINK)Tekst her(/url)

Bemærk:
Bemærk at dit link vil blive behandlet som _blank. Dvs. at dit link vil åbne i et nyt vindue.

Indsætte en liste

Eksempel:

Punkt
Punkt
Punkt

Kode:
(list)
(*) Punkt
(*) Punkt
(*) Punkt
(/list)

Indsætte fed tekst

Eksempel:
Hej er jeg ikke fed ;)

Kode:
(b)Tekst her(/b)

Indsætte gennemstreget tekst

Eksempel:
Hej,jeg er streget ud!

Kode:
(d)Tekst her(/d)

http://www.eksperten.dk/guide/1325


Lave kursiv tekst

Eksempel:
Hej jeg står skråt!

Kode:
(i)Tekst her(/i)

Indsætte understreget tekst

Eksempel:
Jeg understreger at understreger kan laves ;)

Kode:
(u)Tekst her(/u)

Centrering af tekst

Eksempel:
Hey, jeg står i midten

Kode:
(center)Tekst her(/center)

Bemærk:
Bemærk at center i center ikke kan renderes ordenligt:
(center)Hej(center)Med(/center)Dig(/center)
Dvs. hvis du lige har åbnet tag'et, SKAL du lukke det igen før du laver en ny centrering.

Monospaced tekst

Eksempel:

<?php
echo '<html></html>';
?>

Kode:
(pre)Tekst her(/pre)

Bemærk:
Bemærk at pre i pre ikke kan renderes ordenligt:
(pre)Hej(pre)Med(/pre)Dig(/pre)
Dvs. hvis du lige har åbnet tag'et, SKAL du lukke det igen før du laver et nyt pre tag.



Kode tekst

Eksempel:
[code]
<?php
echo '<html></html>';
?>
[/code]

Kode:
(code)Tekst her(/code)

Bemærk:
Bemærk hvordan tegnene som <, >, ", ' osv. renderes. De bliver således lavet om til char koder og html
entiteter.

Bemærk at code i code ikke kan renderes ordenligt:
(code)Hej(code)Med(/code)Dig(/code)
Dvs. hvis du lige har åbnet tag'et, SKAL du lukke det igen før du laver et nyt code tag.

Kommentar af tjacob d. 19. okt 2009 | 1

God guide. Den burde indskrives i FAQ'en.

Kommentar af nissen2630 d. 19. okt 2009 | 2

Så lidt fornuftigt kan det også bruges til

Kommentar af nissen2630 d. 19. okt 2009 | 3

//make connection with mysql and select the database[br]

$mysql_connect = mysql_connect($host, $mysql_user, $mysql_password);[br]
$db_select = mysql_select_db($mysql_db);

Kommentar af vejmand d. 21. okt 2009 | 4

Hmm, det går godt....

Klikbar tekst:
Eksempel:
link-tekst
Kode:
(url=http://www.eksperten.dk)link-tekst(/url)

Kommentar af arne_v d. 21. okt 2009 | 5

Super !!

http://www.eksperten.dk


Kommentar af kimsey0 d. 21. okt 2009 | 6

Nice! Troede ikke det var muligt her på eksperten.

Kommentar af jape44 (nedlagt brugerprofil) d. 25. okt 2009 | 7

Hvorfor er alle eksempler centreret?

Kommentar af nissen2630 d. 27. okt 2009 | 8

En enkelt tilføjelse:
Lave overstreget tekst
Eksempel:
Hej jeg er overstreget!

Kode:
(d)Tekst her(/d)

Kommentar af MrLund d. 08. nov 2009 | 9

test

:p

Kommentar af serverservice d. 11. nov 2009 | 10

en rigtig god og overskuelig guide med ekspempler -

Kommentar af treatmenice d. 30. nov 2009 | 11

(span)rødt hår(span)

Kommentar af treatmenice d. 30. nov 2009 | 12

span)rødt hår(/span)

Kommentar af phliplip d. 09. dec 2009 | 13

rødt hår

:P

Kommentar af andersbl d. 25. feb 2010 | 14

TEST

Kommentar af jesperkaae95 d. 14. aug 2011 | 15

(span)(color=rrggbb)TEST(/color)(/span)



Kommentar af inteeeL d. 15. sep 2011 | 16

Dette er en test

Kommentar af inteeeL d. 15. sep 2011 | 17

Dette er en test

Kommentar af olebole d. 18. sep 2011 | 18

<ole>

Tak for god og kreativ research! Din guide har inspireret mig til at skrive en lille editor-bar med de - efter
min mening - mest anvendelige koder.

Jeg har lagt den i denne guide. Jeg bruger den selv og håber, andre vil få ligeså stor glæde af den.

/mvh
</bole>

Kommentar af iceicepepsi d. 04. jan 2013 | 19

[code]Tekst her[/code]

Kommentar af iceicepepsi d. 04. jan 2013 | 20

Tekst her

http://www.eksperten.dk/guide/1450

