
Lav tabeler i HTML. Den letteste måde at lave et godt layout
på.
Ok, med at det lort så er den slettet.
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Ok, med at det lort så er den slettet.

Kommentar af bearhugx d. 13. Feb 2004 | 1

En generelt utilfredsstillende artikel... Den forklarer ikke, hvad titlen foreslår, nemlig hvordan man får lavet
et godt layout. (kun hvis man læser efter en ekstra gang i sysopsisen, forstår man hvad artiklens egenligt
omhandler)
Det eneste den gør er at forklare hvad tre table-specifikke elementer gør (table, tr og td) - og dette sker
endda kun meget overfladisk, og med flere fejl i forståelsen af de forskellige koncepter.

Der siges at et forkundskab til HTML anbefales for at læse denne artikel - Min holdning er at hvis man
allerede har et basalt forkundskab til HTML, så vil denne artikel ikke afføde andet end en stille undren
over, hvorfor man har betalt points for at se den. For i det store hele, så er den ikke de 5p værd.

Kommentar af michael-k d. 13. Feb 2004 | 2

Syntes artiklen er skrevet dårligt.
"<tr> Kan ikke noget, efter manges mening." Hvad er det den skal kunne ?  Den har en funktion som alle
andre tags har, det kan vel ikke komme bag på de fleste. Så ved ikke hvem det er du har hørt, der har
udtalt at den ikke kan noget.

Sådan er artiklen hele vejen igennem.

Jeg regner med det er til absolute nybegynder. Så ville hele html dokumentet nok at foretrække, istedet
for kun tabellen. [MK]

Kommentar af tofferman d. 14. Feb 2004 | 3

Hvis bare har lært en enkelt eller to lektioner af html, kan man allerede det du skriver, samt en hel del
mere såsom at justere hvor store de enkelte rækker, kolonner og enkelte celler skal være!

Hvorfor tager du ikke fat på mere avancerede muligheder såsom rowspan, colspan og tabeller inde i andre
tabeller??

Hvordan vil du iøvrigt lave en tabel uden <td>??

Iøvrigt er css vejen frem mht. layout, og IKKE tabeller.

Kommentar af kasperthomsen (nedlagt brugerprofil) d. 13. Feb 2004 | 4

det er godtnok en fesen artikkel..
ku du ikke bare give et link til html.dk...
det ville spare os alle sammen lidt tid (og lidt point)

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Kommentar af googolplex d. 15. Feb 2004 | 5

Kommentar af lordhead d. 13. Feb 2004 | 6

Jeg synes ærligtalt du burde gå hjem og øve dig lidt mere på HTML før du skriver en artikel. Den beskrev
<table> på et MEGET primitivt niveau, og beskrev det desuden heller ikke korrekt. Hvis jeg var sensor til
en eksamen ville den få dumbe-karakter. Men man må sige det er en god måde at tjene point på...

Kommentar af pillpopper d. 16. Feb 2004 | 7

Hvad søren var det for noget at lægge ind isteden for at vente til man kan.

Kommentar af friis3450 d. 13. Feb 2004 | 8

Helt ok.. :) - Men man skal helt klart have en smule kendskab til html før man læser.. Du kunne eventuelt
prøve at omformulere nogle af dine forklaringer så guiden blev mere brugervenlig..

Men god guide af en begynder..

Forresten er der også nogle stavefejl som nok burde blive rettet..

Kommentar af el_barto (nedlagt brugerprofil) d. 17. Jan 2005 | 9

Kommentar af chillin d. 15. Aug 2004 | 10

jahhh....! den er da OK! og hvis man lige lavede om på de stavefejl såhh... ville den nok være endu
bedre!!! =) bare en lille én fra mig =)


