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Det gør mindre når de bare er links, men ødelægger URL'er i kodeeksempler, såsom:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Jeg har i et stykke tid brugt ; i stedet for :  (med tilhørende NB: bøvle-forklaring..)
- men opdagede ved et tilfælde, at man kan "omgå" forkortningen ved at skrive : med bold (fed):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

På den måde bevarer "koden" sin copy/paste- og læsbarhed : )

PS: og bold/fed opnår men jo ved at pakke sin tekst ind i [ b] tekst [ /b] - uden mellemrum.
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PS: og bold/fed opnår men jo ved at pakke sin tekst ind i [ b] tekst [ /b]

Med bøvleforklaring!!! lol

Men mange tak for brugbar guide!
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Smart. En lille sidebemærkning som ikke skulle have betydning for udviklerne. Hvis man kopierer det til et
tekstbehandlingsprogram eller lignende, så får man også den fede skrift med, hvis man nu skulle få lyst til
at printe en af de fine links ud. :)
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Hvis URL starter med www kan man også bare slette http:// så er links også læsbare.

(Eller har jeg helt misforstået noget...?)
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#3 Det er korrekt (og et godt tip) for alm. links.

Men i kodeeksemlper betyder tilstedeværelsen af http:// jo at URL'en er absolut
- altså ikke bare peger på en lokal fil..
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ok :)
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