
HTML Lektion 1 - Start på HTML
jeg vil vise dig en hurtig gouid på hvordan du kommer i gang med HTML med de
forsklæge ting dog er denne gouid / lektion egeten til HELT NY BEGYNDER og ikke
lavet til at lave prof sider med
Skrevet den 14. Feb 2009 af winerror I kategorien Programmering / (D)HTML

HTML er efter hånden et udbredt sprog på nettet. Alle siderne bruger det enten HTML eller XHTML hvor
XHTML er et lidt højere niveau end HTML men enligt stor set det samme.

I denne HTML lektion vil jeg lær dig lidt om hvad html kan bruges til det er ikke den længste HTML lektion
men håber den vil gi dig lidt bredere indtryk af HTML

Start med at åben din tekst editor som kan være Notesblok eller fx TSW. Hvis i gerne vil ha TSW så kan i
hente det på www.tsw.dk det er en kanon editor som er en HTML, CSS og PHP editor ja hvad er nu PHP for
noget ? jo det er også et kode sprog men enligt maget svære end HTML da HTML består af ca. 50 HTML
tags det er jo ikke til at holde styr på var ;) og PHP består af min 50x så mange tags. Men vi skal nu prøve
alige vel start med at skriv

<html>
<head>
<title>HTML Lektion 1</title>
</head>
<body>
Dette er min første hjemmeside
</body>
</html>

Det vi gjorde var at starte et HTML fil og fortælle at vi er ved at lave html når du har skrevet det ned jeg
lige har sagt kan gemme det som .html eller .htm det er den samme fil format men du spare 1 tegn det er
som end bare en vane sag viklen en af dem du vil bruge.

Ud over bare at fortælle browsere hvad det er vi lavere og hvorfor vi laver det osv.... kan vi slf. også godt
lave andet skal vi prøve at kikke en gang på det der heder font taget ? sådan i kan få lave en anden skrift
type ;)

Start med at holde dit andet fil åbnet da i skal tilføje dette mellem <body> </body>

<font size="6">STOR SKRIFT</font>
<font size="1"> lille skrift </font>
<font size="3" color="#FF6600">Mellem skrift i orange</font>

Det vi har gjort nu denne gang var at vi skrev 3 linje hvor alle 3 starte med font taget og afsluttet det igen.
Det er rigtig vigtig at i afslutter dine tags sådan at der ikke sker nogen HTML fejl. I ældre browser Vi lavet
også skriften støre og minder og ændret farven på den. Det gjorde vi med

Color = ""
Size = ""

Man kan også godt bruge andre men det vil vi komme tilbage til lidt senere da vi også lige skal ha noget
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mere med her. Prøv fx at tilføje det her i mellem et af de 3 fonts husk inde i taget og et b på vær sin side
sådan det kommer til at fungere

Nu skulle teksten gerne stå med fed skrift sammen med den font tag du brugte. Du kan også med face
taget inde i din font tag lave skrift typen om prøv fx at skrive dette her inde i dit dokument

<font face="verdana" size="2">Verdana skrift type</font>

Så sku du generne ha ændret din skrift type sådan kan man blive ved med at lege... bare ved små fiduser
kan man fixe smarte ting.

Ved hjælp af nogen fleger tags kan du også få din text Fed, Understreget og endag stå krusiv det kan
gøres på denne måde.

[span]
<b >Fed skrift[/b]
<i >Krusiv skrift[/i]
<u >Under streget skrift[/u]
<span >
dem kan du også godt inplatere i dit font tag sådan her

<font color="#FF6699" ><b ><i >Fed og Krusiv skrift i faven orange[/i][/b]</font>

du skal huske at afslutte dine tags i den rigit række følge fx ikke sådan her

<font> din tekst </font>

det gør sådan man ikke over holder standarten dog er IE 6.0 lige glad med det men ikke alle ældere
browser lige glad med det. derfor er det en go ting at overholde standarten hvis man vil ramme alle
menskere med sit website

Kommentar af olebole d. 17. Dec 2004 | 1

Denne artikel bør slettes. Der er ganske få og små huller mellem fejlene. På en skala fra 0 til 13, bør den
højst have -147 ...!

Kommentar af milo d. 17. Sep 2004 | 2

Det er ok at tage initiativ til at læse en artikel, men gør det for hulen ikke før du ved noget om emnet. Tag
desuden et stavekursus inden du skriver næste mangelfulde, samt forkerte, artikel.

Kommentar af jps6kb d. 26. Aug 2004 | 3

Hvad ? Måske du burde få lidt mere styr på det..
jeg vil lære dig / jer hvad html kan bruges til også ud over bare at lave hjemmesider i det.
Og det har du gjort... hvor ?
Meget dårlig. Bestemt ikke noget I skal bruge pts. på.

Kommentar af ysubhi d. 13. Oct 2004 | 4

jeg kan ikke tage artiklen seriøst. sikke en god omgang joke!

Kommentar af disable d. 28. Aug 2004 | 5



Det hele skal ikke være så skidt...
Alene ud fra kommentarerne, tænkte jeg, at jeg ville 'ofre' nogle point på at læse artiklen.
Når det så er sagt, vil jeg da tilføje, at jeg aldrig er nået videre end til at kode i HTML selv .. Da det
forekommer mig simpelt.. Og til at tage at føle på.. (Især, når man kombinerer det med CSS..)
Jeg vil dog sige, at denne artikel kunne have sat mig lysår tilbage, hvis jeg ikke vidste bedre...
Jeg vil tilslutte mig morteeart og henvise nye 'håteæmæl kodere' til www.html.dk, der på samme tid kan
give indsigt i at benytte ting som Cascading Style Sheets (css).
Alt i alt en artikel, der kan bruges, hvis man er helt ny, og gerne vil lege med tingene... Og undlade at
offentliggøre de sider, man får ud af det ...

Kommentar af triple-x d. 26. Aug 2004 | 6

kan ikke rigtig se hvad jeg skal bruge artiklen til fyldt med stavefejl forekerte oplysninger og langt fra
udybende.

Kommentar af elskermad.dk d. 27. Aug 2004 | 7

vist en der var i point-mangel?

Kommentar af googolplex d. 17. Sep 2004 | 8

Det kunne godt være gjort bedre, suk :(

Kommentar af doggy82 d. 30. Oct 2004 | 9

Helt ubrugeligt.

Kommentar af freakstyle d. 04. Sep 2004 | 10

Kommentar af nidyahou d. 27. Aug 2004 | 11

Røven af fjerde division indenfor kodning...

Kommentar af imj d. 06. Oct 2004 | 12

Kommentar af gartzen (nedlagt brugerprofil) d. 13. Sep 2004 | 13

Fin nok, men hvis man vil lære HTML så gå ind på tutorials på http://www.html.dk

Kommentar af el_barto (nedlagt brugerprofil) d. 07. Dec 2004 | 14

Spild af tid, gammel og forældet kode som du gør bedst i at overse.

Kommentar af freehelp d. 23. Nov 2004 | 15

Endnu en dårlig artikel fra denne bruger. Sjovt nok tager han ikke point her. Ret den og jeg vil ændre
vurderingen hvis den fortjener det

Kommentar af kz d. 16. May 2005 | 16

Nogen som kan fortælle mig, hvad jeg fik ud af at læse denne artikel?

http://www.html.dk
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Kommentar af morteeart d. 29. Sep 2004 | 17

har man set magen til crap, <font> er faktisk forældet, der tages ikke hensyn til doctype, css, w3c og er
simpelhen utroligt mangefuldt.. smut ind på www.html.dk og læs deres meget gode og grundige html
tutorial istedet. Dette er klart spild af point.

Og tak for dårlig karma winerror, synd at jeg ikke kan give dig endnu dårligere end du allerede har fået..

Kommentar af rhandersen d. 14. Sep 2004 | 18

Problemet med dine artikler er at du ikke forklarer hvorfor du bruger dit og dat for det første, for det andet
er mange af tingende forældede.

Kommentar af venchil d. 20. Jun 2005 | 19

Forældet. Dårligt sprog, tror næppe det overholder standarterne :(

http://www.html.dk

